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AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE 

BRASÍLIA - DF 

 

 

 

 

 

 

FÁBIO APRIGIO DO NASCIMENTO, 

brasileiro, divorciado, regularmente inscrito no CPF sob nº 088.499.597-61, RG 

nº 124898164 IFP/RJ, endereço eletrônico: fabio_bico@yahoo.com.br, residente 

e domiciliado na Rua A – 4, Q. QI 1, Lote 6, Conjunto “D”, Cidade Jardins, 

Valparaiso de Goiás – GO, CEP 72878-188, vem respeitosamente à presença 

de Vossa Excelência, por intermédio da sua advogada regularmente constituída 

(procuração anexa), que deverá receber as publicações e intimações de praxe, 

com fulcro nos artigos 783 e seguintes do Código de Processo Civil e demais 

dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto, propor a presente 

Supramencionada  

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
(Assunto: Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Cheques) 

  

em desfavor de MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA, brasileira, divorciada, 

comerciante, regularmente inscrita no CPF sob o nº 976.293.164-53, RG nº 

2.230.445 SSP/DF, endereço eletrônico: valbsbsiqueira@yahoo.com.br, 

residente e domiciliada na SQS 411, Bloco I, Aptº 208, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 

70277- 090; 

 

MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA ME, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ n° 02.692.909/0001-83, com endereço situado na 

SQS 411, Bloco I, Aptº 208, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70277- 090, a ser citada 

na pessoa de sua representante legal, com fundamento nos substratos fáticos e 

de direito a seguir delineados. 

 

mailto:valbsbsiqueira@yahoo.com.br
mailto:valbsbsiqueira@yahoo.com.br
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I – DOS FATOS  

 

O Exequente possui título executivo extrajudicial 

(instrumento particular de confissão de dívida) no valor de R$ 186.456,79 (cento 

e oitenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove 

centavos) em nome da primeira Executada e foi dado como garantia da dívida, 

outros títulos executivos extrajudiciais, 10 (dez) cártulas de cheque em nome da 

segunda Executada.  

 

1) Cheque nº UA-000001, datado de 10 de janeiro 

de 2019, no valor de R$ 18.645,68 (dezoito mil 

seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos); 

 

2) Cheque nº UA-000002, datado de 10 de 

fevereiro de 2019, no valor de R$ 18.645,68 (dezoito 

mil seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e 

oito centavos); 

 

3) Cheque nº UA-000003, datado de 10 de março 

de 2019, no valor de R$ 18.645,68 (dezoito mil 

seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos); 

 

4) Cheque nº UA-000004, datado de 10 de abril 

de 2019, no valor de R$ 18.645,68 (dezoito mil 

seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos); 

 

5) Cheque nº UA-000005, datado de 10 de maio 

de 2019, no valor de R$ 18.645,68 (dezoito mil 

seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos); 
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6) Cheque nº UA-000006, datado de 10 de junho 

de 2019, no valor de R$ 18.645,68 (dezoito mil 

seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos); 

 

7) Cheque nº UA-000007, datado de 10 de julho 

de 2019, no valor de R$ 18.645,68 (dezoito mil 

seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos); 

 

8) Cheque nº UA-000008, datado de 10 de agosto 

de 2019, no valor de R$ 18.645,68 (dezoito mil 

seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos); 

 

9) Cheque nº UA-000009, datado de 10 de 

setembro de 2019, no valor de R$ 18.645,68 (dezoito 

mil seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e 

oito centavos); 

 

10)  Cheque nº UA-000010, datado de 10 de 

outubro de 2019, no valor de R$ 18.645,68 (dezoito 

mil seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e 

oito centavos); 

 

Todos os títulos a serem descontados na instituição 

financeira Itaú Unibanco S/A, (anexos).  

 

Por não ter a Executada cumprido com o pagamento 

da obrigação do primeiro mês e ter sido o cheque devolvido pelo motivo 21 

(sustado) pela instituição financeira, em 18/01/2019, impõe-se o vencimento total 

da obrigação. 

 

Desta forma, foi descoberto pelo Exequente que as 

Executadas haviam sustado todos os cheques, sendo assim, mostrando sua real 
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intenção em não quitar seus débitos, pois de acordo com o Instrumento de 

Confissão de Dívida insta claro que o débito é real e que não há desacordo 

comercial algum.  

 

 Posto isso, as Executadas ao agirem de má-fé 

sustando os títulos executivos extrajudiciais por falso motivo de desacordo 

comercial, encontram-se inadimplentes, o que leva o Autor a propor a presente 

ação. 

 

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Nessa oportunidade, passa-se, pois, a análise dos 

fundamentos de mérito (causa petendi) da presente causa, que dão azo ao 

acolhimento da pretensão autoral deduzida em Juízo. 

 

1. Dos Títulos Executivos Extrajudiciais 

 

O Exequente é credor das executadas, da quantia 

certa, líquida, e exigível, oriunda do Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida firmado entre as partes, o qual compõe o presente título executivo 

extrajudicial. 

 

Conforme acordado entre as partes, caso o débito 

não fosse pago seria executada a garantia, ou seja, as cártulas de cheque, 

apresentado o primeiro título executivo extrajudicial ao banco na data aprazada, 

este não foi compensado por motivo 21 (sustado), sendo assim, descobriu-se 

que todos os demais cheques também haviam sido sustados. 

 

Desta forma, como a dívida não foi paga e os cheques 

dados em garantia foram sustados, comprova-se a má-fé das Executadas em 

não ter interesse em quitar os débitos, o que leva a execução dos títulos 

extrajudiciais.   

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

 

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a 

debênture e o cheque; 
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[...] 

 

III - o documento particular assinado pelo devedor e 

por 2 (duas) testemunhas; 

 

Por derradeiro percebe-se que os títulos preenchem 

todos os requisitos do artigo 786 do CPC, para a realização da execução, requer 

assim que seja regulamente processada. 

 

2. Da atualização da dívida 

 

O montante do débito constante no Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida é dividido em três alíneas A, B e C do item III. 

Sendo assim a alínea C como se refere a um empréstimo consignado feito em 

nome do Autor para a Executada divido em 60 (sessenta) parcelas seu valor já 

se encontra atualizado até o termo final dos pagamentos que se dá em 2020. 

 

Desta forma, nesta execução serão atualizados 

somente os valores constantes nas alíneas A e B, quais sejam: R$ 95.604,39 

(noventa e cinco mil seiscentos e quatro reais e trinta e nove centavos) e R$ 

44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais), planilha de cálculos em 

anexo.  

 
Resultado do Cálculo (em Real) 

Processo: Não distribuído 

Requerente: FÁBIO APRÍGIO DO NASCIMENTO 

Requerido: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA / MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA ME 
 

 

 

 
CORREÇÃO MONETÁRIA 

Atualizado até: 26/03/2019 

Juros Incidentes: Após ou Entre o(s) Valor(es) Devido(s) 

Juros a partir da data: 18/01/2019 

Percentual de Juros: 1,00% 
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VALORES DEVIDOS 

Data do 
Valor 

Devido 

Valor 
Devido  

Fator CM  Valor 
Corrigido  

Juros 
%  

Juros R$  Corrigido+Jur
os R$  

28/11/2016 95.604,39 1,06747866 102.055,64 3,00% 3.061,66 105.117,30 

28/11/2016 44.800,00 1,06747866 47.823,04 3,00% 1.434,69 49.257,73 

Subtotal 154.375,03 

28/11/2016 46.052,40 0 46.052,40 0% 0 46.052,40 

Total Geral 200.427,43 

 

Posto isso, o índice de atualização utilizado para os 

cálculos foi o INPC aplicado pelo site do TJDFT, atualização monetária calculada 

a partir da assinatura do Instrumento de Confissão de Dívida e juros de 1% ao 

mês a partir da data de apresentação do cheque, a fim de cumprir o requisito do 

artigo 798, I, b, e § único do NCPC/2015. 

 

3. Da indicação de bens à penhora 

 

Como é sabido, na atual sistemática processual, 

faculta-se ao Exequente o encargo de indicar bens a serem penhorados logo na 

peça preambular. Veja-se: 

 

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: 

 

II – indicar:  

 

c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.  
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Art. 829. § 2º. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. 

 

Desta forma, após consultas realizadas no Cartório 

de Registro de Imóveis, nomeia o seguinte bem imóvel de propriedade da 

segunda Executada à penhora. 

 

- Matrícula 22778, do 4º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito 

Federal. Lote nº 13, Rua 03, do PÓLO DE MODA, do SRIA/GUARÁ, desta 

Capital, destinado a Uso Misto, medindo 8,00m pela frente, 8,03m pelo fundo, 

26,11m pela lateral direita e 26,753m pela lateral esquerda, ou seja, a área de 

211,47m², com as demais características e confrontações constantes na 

matrícula supramencionada, escritura pública em anexo. 

 

Informa-se que o referido lote já se encontra edificado 

com a construção de um edifício de três pavimentos com apartamentos 

alugados.  

 

Sendo assim, como medida de prevenção, de 

presteza no recebimento do crédito e com vistas a facilitar a incumbência do 

oficial de justiça, que seja acolhida a presente indicação, assegurando a futura 

penhora.  

 

Posto isto, requer que o D. Juízo oficie o cartório 

competente para que averbe na matricula do imóvel que este se encontra 

envolvido em um litigio judicial, para evitar que a Executada possa se desfazer 

do imóvel no decorrer da ação na tentativa de frustrar a presente execução. 

 

III – DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, o Reclamante requer:  
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a) a expedição de mandado de citação das 

executadas no endereço acima fornecido, na forma do art. 829 do NCPC/2015, 

para que no prazo de 3 (três) dias, paguem o montante devido de R$ 200.427,43 

(duzentos mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), 

acrescido de juros e correções monetária até a data do efetivo pagamento, ou 

apresentem embargos, sob pena de, não o fazendo, ter de imediato tantos bens 

penhorados quanto bastem para a garantia da execução, conforme elenca o 

artigo 831; 

 

b) Caso as Executadas não sejam encontradas, ou 

em caso de tentativa de frustrar a execução, requer o arresto de bens suficientes 

para garantir a execução, consoante o art. 830 do NCPC, e após dando-se 

ciência ao Exequente do arresto realizado;  

 

c) Sejam concedidos os benefícios do artigo 212, § 2º 

do NCPC, ao Sr. Oficial de Justiça, para cumprir com as diligencias 

determinadas;   

 

d) O exequente, consoante lhe é facultado pelo art. 

798, II, c c/c art. 829, § 2º, art. 835, I e art. 854, todos do NCPC/2015, indica à 

penhora o imóvel supramencionado no tópico anterior e requer que seja aceito 

para garantir a execução e que também oficie o cartório responsável para 

averbação na matricula do imóvel de que este se encontra em lide processual. 

Indica ainda, os ativos financeiros constantes nas respectivas contas correntes 

das executadas, a qual desde já requer seja realizada, por esse juízo, através 

do convênio BACENJUD, determinando-se o bloqueio de valores suficientes 

para o pagamento da obrigação, em qualquer agência do País. 

 

e) A condenação das Requeridas no pagamento das 

custas e despesas processuais, e de pronto, estipulados honorários 

advocatícios, na ordem de 10% sobre o valor total do débito, consoante art. 827, 

caput, do NCPC/2015, os quais poderão ser minorados caso os executados 

paguem a dívida no prazo previsto;  
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f) Sejam as executadas inscritas em cadastro de 

inadimplentes, na forma do art. 782, § 3º do NCPC/2015; 

 

g) as intimações e as publicações sejam feitas todas 

em nome da advogada JÉSSICA CUNHA DE AVELAR, regularmente inscrita 

na OAB/DF nº 52.167, sob pena de nulidade absoluta do ato processual; 

 

h) o julgamento de PROCEDÊNCIA TOTAL da 

presente Execução independente da apresentação de embargos ou não. 

 

Protesta, por fim, provar o alegado por todos os meios 

de prova em direito admitidos, em especial, prova documental, testemunhal e 

pericial, dentre outros que o controvertido dos autos exigirem. 

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 200.427,43 

(duzentos mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos). 

 

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

      

 

       Brasília – DF, 3 de abril de 2019. 

 

 

 

 JÉSSICA CUNHA DE AVELAR 

OAB/DF nº 52.167 
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HISTÓRICO DE CONSUMO

RESERVADO AO FISCO

INDICADORES DE CONTINUIDADE

GRÁFICO

TRIBUTOS

INFORMAÇÕES GERAIS

REAVISO

RESIDENCIAL

CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO

01

VENCIMENTO BASE BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE

23/11/2018

DADOS DA MEDIÇÃO
LEITURA ATUAL
LEITURA ANTERIOR
DIFERENÇA LEITURA
FM
TOTAL CONSUMO

DATA DA LEITURA ANTERIOR

MEDIDOR kWh

MÉDIA TRIMESTRAL

MÊS DE REFERÊNCIA
DATA DE LEITURA ATUAL

MÉDIA ANUAL

DATA DA PRÓXIMA LEITURA
DATA DA APRESENTAÇÃO
NÚMERO DE DIAS FATURADO
MÉDIA / DIA

21442
21319

123
1,000

123
10456707-4

139,3330

09/11/2018
10/10/2018
11/12/2018
09/11/2018

30
4,1000

186,8330

7F88.337D.1CED.BE18.FFD0.2701.D8D0.313E

METAS
VALORES APURADOS

DIC FICDEC FEC DMIC DICRI DICFICDIC FIC TENSÃO NOMINAL
LIMITES
CONJUNTO

ANUAL

0,000,00
0,000,00

TRIMESTRAL

10,62 6,60
0,25 1,00

MENSAL

5,31 3,03
0,00 0,00

220
200,2 V a 231,0 V

01 RESIDENCIAL NORMAL MONOFÁSICO (0 a 12 kW)

201811/

PACAEMBU
3,6

0,5079
2,7

0,1838 0
3,3

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 9/2018. EUSD = R$ 35,96178

A ENEL INFORMA QUE A PARTIR DO DIA 22/10/2018 SUA TARIFA TERÁ UM REAJUSTE MÉDIO DE 15,31%, CONFORME RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº
2.470/ANEEL.
A LEITURA DEVE SER REALIZADA MENSALMENTE, OU EM ATE 90 DIAS SE FOR RURAL.

BANDEIRA TARIFÁRIA - PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE SITE DA ANEEL - WWW.ANEEL.GOV.BR

HISTÓRICO
REFERÊNCIA CONSUMO ENERGIA FATURADA

2018NOV / 123,00 LIDA
2018OUT / 128,00 LIDA
2018SET / 167,00 LIDA
2018AGO / 230,00 LIDA
2018JUL / 234,00 LIDA
2018JUN / 223,00 LIDA
2018MAI / 215,00 LIDA
2018ABR / 258,00 LIDA
2018MAR / 281,00 LIDA
2018FEV / 215,00 LIDA
2018JAN / 119,00 LIDA
2017DEZ / 49,00 LIDA

100

A ENEL AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

CANAIS DE
ATENDIMENTO

NOTA FISCAL
FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420  Rua 2 Qd. A-37 S/N - Jardim Goiás - CEP - 74.805-180 - Goiânia - Goiás

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
FATURAMENTO / FORNECIMENTO

UNIDADE CONSUMIDORA VENCIMENTO VALOR TOTAL

Teleatendimento
0800 620196 www.eneldistribuicao.com.br

Agência Virtual
Google Play | Apple Store

Aplicativo Enel Goiás enelclientesbr

CÓDIGO DO CLIENTE

CÓD. P/ DEB AUTO.

MÊS REFERENTE

CONTA

FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO
CNPJ/CPF: 088.499.597-61

RUA A-4, Q. QI 1, L. 6, S/N,    - CONJUNTO D
CIDADE JARDINS
CEP: 0 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

ATIVIDADE

105392380

0284849502

10/12/20182860126060 R$*********121,31

201811/

INSC.:

AGRUPAMENTO NÚMERO SÉRIE EMISSÃO GRUPO

707806 4 09/11/2018 B1

SEGUNDA VIA

QUANTIDADE TARIFA VALOR

MULTA - 09/2018. R$*****2,75
JUROS MORATÓRIA. R$*****0,27
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP R$****11,12
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS 123,00 0,813540 R$***100,06
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA 123,00 0,004570 R$*****0,56
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 123,00 0,053320 R$*****6,55

LANÇAMENTOS

IMPOSTO ALÍQUOTA
ICMS 29%

PIS/PASEP 0,9561%

COFINS 4,4037%

BASE DE CÁLCULO VALOR
R$********107,17 R$*********31,06

R$********107,17 R$**********1,01

R$********107,17 R$**********4,70
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Espécie

Instruções

********************

FÁBIO APRÍGIO DO NASCIMENTO - CPF/CNPJ: 08849959761

(-) Desconto/Abatimento

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de
vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.

(=) Valor do documento

Aceite

********************

(=) Valor Cobrado

Vencimento

N

Agência/Código do cendente

4200/333050

10/04/2019

* 2 RCO

********************

R$

29417250101048300

Local do pagamento

Uso do Banco

corte na linha pontilhada

Cedente

Pagável em qualquer banco.

Espécie DOCData do documento

R$ 567,35

Quantidade

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Número do documento
01/04/2019

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

(+) Juros/Multa

R$ 567,35

03650556111 12:57
Válida até 10/04/2019 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do
Provimento Geral da Corregedoria.

Sacado / Pago Por

10/04/2019

VALOR MÁXIMO DE CUSTAS INICIAIS ATINGIDO.

FÁBIO APRÍGIO DO NASCIMENTO - CPF/CNPJ: 08849959761

R$ 567,35
Vencimento

Nome da Petição

Processo
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

29417250101048300

Via do Processo

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a oção pagamento de títulos.

Instruções:

R$ 200.427,43

01/04/2019
Número da Guia

001-9

FÁBIO APRÍGIO DO NASCIMENTO

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Competência/Juízo

Circunscrição / Forum

MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA / MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA ME

00190.00009  02941.725018  01048.300170  7  78550000056735

Cedente

Data do documento

Data process.

Sacado

Sacador/Avalista

Nosso Número

001-9

Ficha de Compensação

Valor do documento

01/04/201929417250101048300
x Valor

00190.00009  02941.725018  01048.300170  7  78550000056735

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

Distribuidor:8,12 / Mandados:6,68 / Ofícios:6,68 / Contador:9,99 / Custas:502,34 / Diligências:33,54 *

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

Carteira

********************

1447 - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

BRASÍLIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça

Execução de Títulos Extrajudiciais

Polo Ativo

Polo Passivo

Valor da Causa

 Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

17
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Poder Judiciário da União 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  
 
 
3ª Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília

 

 Número do processo: 0708075-51.2019.8.07.0001

 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

 EXEQUENTE: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO

 EXECUTADO: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA, MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME

 

 

CERTIDÃO

 

 Em cumprimento ao artigo 27, parágrafo único, do Provimento 12/2017 da Corregedoria da Justiça, 
certifico que, nesta data, esta Distribuição conferiu este processo e não identificou item a ser corrigido.

 

3 de abril de 2019 15:10:01.
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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

3ª Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília

 Número do processo: 0708075-51.2019.8.07.0001

 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

 EXEQUENTE: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO

 EXECUTADO: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA, MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME

 

DECISÃO 

 

Trata-se da execução de Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID 31507699), 
garantido pela emissão de dez cheques, também apresentados nestes autos (ID 31507770).

No referido instrumento consta apenas a devedora MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA, em que 
pese os cheques em garantia terem sido emitidos por MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA ME.

Por esse motivo, esclareça a parte autora quais são os títulos executivos objeto da presente 
demanda (Instrumento Particular de Confissão de Dívida ou cheques), efetuando a regularização 
do pólo passivo.

Concedo ao exequente o prazo de quinze dias para emendar a inicial, sob pena de indeferimento.

 

 

 

 

Brasília/DF, Quarta-feira, 03 de Abril de 2019, às 17:26:58.
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AO JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE 

BRASÍLIA – DF 

 

 

 

 

 

Processo:  0708075-51.2019.8.07.0001 

 

 

 

FÁBIO APRIGIO DO NASCIMENTO, já devidamente 

qualificado nos autos em epigrafe, que move em desfavor de MARIA 

DIVALDIRA SIQUEIRA e MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA ME, igualmente 

qualificadas, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por 

intermédio de sua advogada legalmente constituída, e, em atenção a decisão 

interlocutória de ID nº 31548289, apresentar emenda à petição inicial nos 

seguintes termos.  

 

A primeira Requerida é a devedora principal de 

acordo com Instrumento Particular de Confissão de Divida e apresentou 

Cheques em nome da Segunda Requerida como garantia, ou seja, a segunda ré 

é devedora subsidiária da dívida reconhecida.   

 

Desta forma, apresenta-se as duas no polo passivo 

da presente ação, pois caso a primeira Executada seja insolvente a segunda 

Executada como devedora subsidiária, pela garantia apresentada, possa ser 

executada sem apresentar nenhuma nulidade, porque foi citada para 

acompanhar o processo desde o seu princípio.  

 

Sendo assim, requer que sejam mantidas as duas 

Executadas no polo passivo da presente execução, pois os dois títulos 

executivos extrajudiciais apresentados equivalem ao pagamento da mesma 
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dívida, ou seja, caso a primeira não efetue o pagamento a segunda a qual foi 

apresentada como garantia deverá efetua-lo.  

 

Por fim, requer ainda, o prosseguimento regular do feito, 

com a citação das partes Requeridas para responder a presente ação judicial. 

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

     

  Brasília – DF, 06 de maio de 2019. 

 
Jéssica Cunha de Avelar 

OAB/DF nº 52.167 
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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

3ª Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília

 Número do processo: 0708075-51.2019.8.07.0001

 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

 EXEQUENTE: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO

 EXECUTADO: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA, MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME

 

DECISÃO 

 

Não é possível a execução do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e dos cheques.

Por esse motivo, esclareça a parte autora quais são os títulos executivos objeto da presente 
demanda (Instrumento Particular de Confissão de Dívida ou cheques), efetuando a regularização 
do pólo passivo.

Concedo ao exequente o prazo derradeiro de cinco dias para emendar a inicial, sob pena de 
indeferimento.

 

 

Brasília/DF, Terça-feira, 07 de Maio de 2019, às 16:50:37.
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AO JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE 

BRASÍLIA – DF 

 

 

 

 

 

Processo:  0708075-51.2019.8.07.0001 

 

 

 

FÁBIO APRIGIO DO NASCIMENTO, já devidamente 

qualificado nos autos em epigrafe, que move em desfavor de MARIA 

DIVALDIRA SIQUEIRA ME, igualmente qualificada, vem respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua advogada legalmente 

constituída, e, em atenção a decisão interlocutória de ID nº 33711508, 

apresentar emenda à petição inicial nos seguintes termos.  

 

I – DOS FATOS  

 

O exequente opta pela continuidade da execução em 

relação aos cheques dados como garantia da dívida em nome da pessoa jurídica 

MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA ME, sendo assim, solicita-se a regularização do 

polo passivo da demanda, promovendo a retirada da primeira executada Maria 

Divaldira Siqueira.  

 

Tendo em vista que a Executada já promoveu a 

sustação dos títulos executivos extrajudiciais com o objetivo de não efetuar o 

pagamento da respectiva dívida com o credor, tem-se como claro e notório que 

a parte executada está agindo de má-fé, e a fim de que seja evitada a fraude 

contra o credor, este pleiteia neste momento uma cautelar de arresto em  caráter 

liminar, a qual será explanada logo abaixo para constrição do imóvel em nome 

da Executada apresentada na exordial. 
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 II – DO DIREITO/CAUTELAR DE ARRESTO 

 

1. DO FUMMUS BONI IURIS 

 

Para a concessão do arresto é essencial a 

demonstração da verossimilhança do direito invocado, o que se consubstancia 

na emissão dos títulos executivos extrajudiciais em favor do Exequente, 

tornando-o Credor da quantia determinada.  

 

Deste modo fica claro um dos requisitos fundamentais 

para concessão do arresto, qual seja, prova literal da dívida líquida e certa. 

 

2. DO PERICULUM IN MORA 

 

A Executada assinou um instrumento particular de 

confissão de divida e apresentou os cheques (títulos executivos extrajudiciais) 

como garantia caso a divida não fosse paga, mas a Requerida desde o princípio 

sustou todos os cheques emitidos. 

 

Desta forma, mostra-se a má-fé em não querer 

adimplir com a dívida e após pesquisar seu nome no sistema do TJDFT e 

descobrir que está sendo executada está se movimento com intuito de se 

desfazer do imóvel em seu nome com objetivo único de frustrar a presente 

execução. 

 

Posto isso, o imóvel apresentado na exordial como 

garantia do pagamento da dívida é o único bem disponível pela Executada capaz 

de garantir a efetividade da execução. 

 

Sendo assim, após sustar os cheques e agora se 

movimentar para tentar se desfazer de seu único patrimônio, resta inequívoca e 

evidente a pretensão da Requerida em dilapidar seu patrimônio para frustrar-se 

ao pagamento da divida liquida e certa.  
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Portanto resta caracterizado mais um dos requisitos 

exigidos para concessão do arresto, qual seja, a demonstração do perigo da 

demora. 

 

III – DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, o Exequente requer:  

 

a) Que a presente peça seja recebida como emenda 

a inicial; 

 

b) Conceder o pedido liminar para garantir o arresto 

com o objetivo da proporcionar efetividade a presente execução, com a devida 

expedição de ofício ao 4º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, 

matricula 22778, Lote nº 13, Rua 03, do PÓLO DE MODA, do SRIA/GUARÁ, 

desta Capital, destinado a Uso Misto, medindo 8,00m pela frente, 8,03m pelo 

fundo, 26,11m pela lateral direita e 26,753m pela lateral esquerda, ou seja, a 

área de 211,47m², de acordo com a escritura pública de id 31508053;  

 

c) A regularização do polo passivo da demanda, 

promovendo a retirada da primeira executada Maria Divaldira Siqueira e 

prosseguindo somente em desfavor de Maria Divaldira Siqueira ME;  

 

d) Reitera todos os pedidos formulados na exordial de 

id 31507197. 

 

Por fim, requer ainda, o prosseguimento regular do feito, 

com a citação da parte Requerida para responder a presente ação judicial. 

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

 

      Brasília – DF, 17 de maio de 2019. 

 

Jéssica Cunha de Avelar 
OAB/DF nº 52.167 
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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

3ª Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília

 Número do processo: 0708075-51.2019.8.07.0001

 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

 EXEQUENTE: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO

 EXECUTADO: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA, MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME

 

DECISÃO 

 

Tendo em vista que a parte autora informou que os títulos executivos objeto desta ação são os 
cheques de ID 31507770, concedo à exequente o prazo de cinco dias, para que apresente 
planilha atualizada do débito, considerando como data inicial do débito, a data da apresentação 
de cada cheque, nos termos do art. 32 da Lei n.º 7.357/85.

 

 

Brasília/DF, Segunda-feira, 20 de Maio de 2019, às 18:13:02.

 

Documento Assinado Digitalmente
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AO JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE 

BRASÍLIA – DF 

 

 

 

 

 

Processo:  0708075-51.2019.8.07.0001 

 

 

 

FÁBIO APRIGIO DO NASCIMENTO, já devidamente 

qualificado nos autos em epigrafe, que move em desfavor de MARIA 

DIVALDIRA SIQUEIRA ME, igualmente qualificada, vem respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua advogada legalmente 

constituída, e, em atenção a decisão de ID nº 34787596, apresentar planilha de 

cálculo atualizada nos seguintes termos.   

 

Os títulos executivos extrajudiciais foram dados como 

garantia de uma dívida da Executada perante o Exequente, sendo assim, a 

primeira cártula de cheque foi datada do dia 10/01/2019 e as demais nos meses 

subsequentes. 

 

O primeiro cheque foi apresentado a instituição 

financeira no dia 18/01/2019, o qual foi devolvido por motivo 21 (sustado). Desta 

forma, com o não pagamento da primeira parcela dá-se o vencimento automático 

de todo o montante devido.  

 

Posto isso, posteriormente, as demais cártulas de 

cheque também foram apresentadas a instituição financeira no dia 18/01/2019 e 

todos também devolvidos pelos mesmos motivos (sustados).  
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Destarte, que com essa atitude mostra-se que a 

Executada desde o princípio jamais teve boa fé em pagar o valor devido ao 

credor, pois quem possui intenção de honrar com seus compromissos não teria 

sustado todos cheques dados em garantia. 

 

Sendo assim, apresenta-se a planilha de débito com 

atualização das parcelas começando a partir da data de apresentação de todos 

eles, ou seja, dia 18/01/2019, chegando ao total de R$ 200.260,90 (duzentos 

mil, duzentos e sessenta reais e noventa centavos). 

 

Por fim, requer ainda, o prosseguimento regular do feito, 

com a citação da parte Requerida para responder a presente ação judicial. 

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

 

      Brasília – DF, 27 de maio de 2019. 

 

 

Jéssica Cunha de Avelar 
OAB/DF nº 52.167 
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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

3ª Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília

 Número do processo: 0708075-51.2019.8.07.0001

 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

 EXEQUENTE: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO

 EXECUTADO: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA, MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME

 

DECISÃO 

 

Neste ato, retifico o valor da causa para R$ 200.260.90, conforme Petição de ID 35495975 e 
retifico o pólo passivo, conforme Petição de ID 34661816, para constar Maria Divaldira 
Siqueira ME.

Trata-se da execução de cheques.

Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo 
demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 
783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se 
encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. 

Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, 
caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 
(três) dias contados da citação (§1º). 

Havendo pedido, desde já defiro a expedição da certidão de ajuizamento prevista no art. 828 do 
CPC, bem como a certidão de inteiro teor para fins de protesto, prevista no art. 517, §1º, do 
CPC, aplicável à execução por analogia.

Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s):

 

Nome: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME 
Endereço: SQS 411 Bloco I, Apt 208, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70277-090 

 

À Secretaria: 

 1. Cite-se por carta AR/MP, nos termos do art. 829 do CPC, para que o executado, no prazo de 
3 (três) dias, contados da citação, efetue o pagamento da dívida, no valor de R$ 200.260,90, que 
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deverá ser acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários (caso estes já não 
estejam incluídos no montante do débito).

1.1. Também deve constar da citação a informação de que o executado, independentemente de 
penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, os quais devem 
ser oferecidos por advogado ou defensor público (art. 914 do CPC), no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 915 do CPC). 

1.2. Faça-se constar ainda da citação a informação de que, no prazo dos embargos, 
reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja 
permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% ao mês (art. 916 do CPC). 

1.3. Intime-se também o executado de que deverá manter seu endereço atualizado junto à 
Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço em 
que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou 
definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 

1.4. Frustrada a diligência porque não localizado o executado, desde já defiro diligências nos 
sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, para encontrar o endereço do executado, devendo-
se expedir carta AR/MP para citação a todos os endereços não diligenciados. 

1.5. Não realizada a diligência com a informação "ausente três vezes" ou semelhante, tratando-
se de endereço no Distrito Federal ou comarcas contíguas, expeça-se mandado de citação a ser 
cumprido por oficial de justiça  

1.6. Se infrutíferas as diligências nos endereços do DF e comarcas contíguas, havendo endereços 
fora desta unidade federativa, se for o caso, intime-se o exeqüente a comprovar nestes autos o 
recolhimento das custas no Juízo deprecado e indicar os IDs dos documentos que deverão 
instruir a deprecata, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se entender que desistiu da 
diligência, levando à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida 
(citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 
 Comprovado o recolhimento das custas e indicados os IDs, expeça-se e encaminhe-se a carta 
precatória.

1.7. Esgotados os endereços, certifique-se tal fato e intime-se o exeqüente a informar endereço 
não diligenciado onde pode ser citado o réu, ou postular sua citação por edital, nos termos do 
art. 257 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressupostos de 
constituição válida do processo (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os 
autos conclusos para sentença de extinção.

1.8. Postulada a citação por edital e esgotados os endereços do executado, desde já a defiro, com 
prazo de 20 (vinte) dias. Expeça-se o edital e publique-se na forma do art. 257 do CPC. 
Decorrido o prazo do edital, do pagamento e de eventual interposição de embargos, desde já 
nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde 
os autos deverão ser remetidos.

1.9. Realizada a citação e não havendo embargos recebidos com efeitos suspensivos, desde 
já defiro os atos constritivos postulados pela parte autora.
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2. Na forma do art. 835, inc. I e §1º, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o 
bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, 
por intermédio do sistema BacenJud.

2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, 
§1º, do CPC), certificando-se todo o ocorrido.

2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, 
inc. II e seu §1º, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 
15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2º, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as 
quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 
financeiros).

2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a 
publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente 
(art. 854, §2º, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda 
que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC).

2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal 
fato e, na forma do art. 854, §5º, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e 
determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à 
disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão.

2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão.

2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exeqüendo, proceda-se ao seu 
desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos 
termos dos itens seguintes.

3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a 
consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora.

3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de circulação sobre o(s) 
veículo(s).

3.1.1. Na seqüencia, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de 
penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se 
o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a 
comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de 
justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado 
cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora 
deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem.

3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exeqüente a 
informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e 
remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado.

3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à 
avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1º, do CPC (impugnação por 
penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias).
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3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se 
dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada 
do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2º, 
do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida 
pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC).

3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de 
impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para 
decisão.

4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da 
gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em 
nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC).

4.1. Havendo imóvel em endereço diferente da residência da parte devedora, lavre-se o termo de 
penhora respectivo (art. 845, §1º), expedindo-se na seqüência mandado de avaliação e 
intimação, inclusive do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de 
matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado.

4.1.1. Na hipótese de não ser possível a intimação do executado no endereço do imóvel, deve ser 
intimado da penhora e da avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1º, do CPC 
(impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias)

4.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a 
publicação do termo de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 
841, §2º, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que 
não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC).

4.1.3. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado no endereço do 
imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o 
executado casado:

4.1.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do 
cônjuge no mesmo endereço do executado;

4.1.3.2. se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não 
reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça;

4.1.3.3. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do 
cônjuge nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua 
intimação a todos os endereços não diligenciados;

4.1.3.4. se ainda não obtida a intimação, expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de 
justiça, ou carta precatória, conforme o caso;

4.1.3.5. se esgotados os endereços do cônjuge, expeça-se edital para sua intimação, com prazo 
de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC.

4.1.4. Independentemente da intimação do executado ou de seu cônjuge, realizada a avaliação 
do imóvel penhorado, registre-se a penhora imediatamente no sistema eRIDF, cadastrando-se o 
mandado respectivo.
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4.1.5. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 
4.1.1), certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge, retornem os 
autos conclusos para decisão.

4.1.6. Se decorrer o prazo de impugnação para o executado, haja ou não a apresentação da 
impugnação, mas se ainda não houve a intimação do cônjuge, aguarde-se a intimação do 
cônjuge, na forma descrita nos itens 4.1.3 e seguintes, retornando após os autos conclusos.

5. Caso infrutíferas as diligências supra, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção ao 
depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser 
cumprido no endereço da parte devedora, se houver, devendo o oficial de justiça observar, além 
das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na 
certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1º, do 
CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens 
(§2º). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado 
cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte 
credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem.

6. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no 
prazo de 5 dias.

6.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo 
prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1º do CPC. Durante este período, 
arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, 
podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a 
partir da data da intimação para indicação de bens.

6.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, 
independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem 
qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os 
autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2º, do CPC, os quais poderão ser 
desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens 
penhoráveis (§3º).

6.3. Nos termos do art. 921, §4º, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a 
partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.

 

 Brasília/DF, Quarta-feira, 29 de Maio de 2019, às 11:13:59.

 

Documento Assinado Digitalmente

 

 

Obs: Os documentos/decisões do processo, cujas chaves de acesso estão acima descritas, poderão ser 
acessados por meio do link: https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 

https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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(ou pelo site do TJDFT: "www.tjdft.jus.br" > Aba lateral direita "Advogados" > item "Processo 
Eletrônico - PJe" > item "Autenticação de documentos"; ou também pelo site do TJDFT: " 
www.tjdft.jus.br" > Aba lateral direita "Cidadãos" > item "Autenticação de Documentos" > item 
"Processo Judicial Eletrônico - PJe [Documentos emitidos no PJe])
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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANDADOS E GUARDA DE BENS JUDICIAIS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANDADOS

Dados do Mandado
Número do mandado: 2019.248223
Número do processo: 0708075-51.2019.8.07.0001

ID Doc. PJE: 35674902
Data da distribuição: 30/05/2019

Destinatário: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 05/06/2019 às 18:18, dirigi-
me à(ao) SQS 411 BLOCO I APT 208 ASA SUL BRASÍLIA DF 70277-090, onde NÃO PROCEDI
À CITAÇÃO de MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME, 02.692.909/0001-83, TELEFONE NÃO
INFORMADO, visto que (LICENÇA MÉDICA DE 15 DIAS.) e solicito a redistribuição do
mandado em virtude de novo endereço, qual seja, MESMO ENDEREÇO 411 ASA SUL
BRASÍLIA-DF CEP 70360-709, ().

Distrito Federal, 05 de Junho de 2019.

CRISTIANE FELIPE DA SILVEIRA
Oficial(a) de Justiça - mat. 311477

Chave de acesso: https://ceman.tjdft.jus.br/certidoes/9a532cd9-e193-4f0b-94a0-f608c809f3c3

05/06/2019 às 18:19:43 Assinado eletronicamente por CRISTIANE FELIPE DA SILVEIRA Mat. 311477 Página 1 de 1
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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANDADOS E GUARDA DE BENS JUDICIAIS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANDADOS

Dados do Mandado
Número do mandado: 2019.248223
Número do processo: 0708075-51.2019.8.07.0001

ID Doc. PJE: 35674902
Data da distribuição: 07/06/2019

Destinatário: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 11/06/2019 às 07:57,
dirigi-me à(ao) SQS 410 BLOCO F APTO. 101 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70276-060,
onde PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME,
02.692.909/0001-83, na pessoa de sua representante legal, a Sra. Maria Dilvadira Siqueira,
TELEFONE NÃO INFORMADO, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A
CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo.

Distrito Federal, 12 de Junho de 2019.

MARCELO DANTAS DE ARAUJO MAIA
Oficial(a) de Justiça - mat. 312589

Chave de acesso: https://ceman.tjdft.jus.br/certidoes/b07cc713-256c-4c23-9d5e-a4a769299283

12/06/2019 às 06:50:51 Assinado eletronicamente por MARCELO DANTAS DE ARAUJO MAIA Mat. 312589 Página 1 de 1
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Segue petição em formato PDF.
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AO JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE 

BRASÍLIA – DF 

 

 

 

 

 

Processo:  0708075-51.2019.8.07.0001 

 

 

 

 

FÁBIO APRIGIO DO NASCIMENTO, já devidamente 

qualificado nos autos em epigrafe, que move em desfavor de MARIA 

DIVALDIRA SIQUEIRA ME, igualmente qualificada, vem respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua advogada legalmente 

constituída, e, em atenção a decisão de ID nº 35674902, informar e requerer nos 

seguintes termos.    

 

Conforme aduziu o oficial de justiça na certidão de ID 

36960712, a Executada foi devidamente citada no dia 11de junho de 2019 às 

07hs:57min.  

 

Desta forma, já se expirou o prazo para manifestação 

e pagamento voluntário da parte Executada, e este não ocorreu. Sendo assim, 

o Executado requer que seja procedido bloqueios via Bacenjud e Renajud nas 

contas vinculadas a empresa Executada.  

 

Requer ainda, a penhora do imóvel em nome da 

Executada, indicado na exordial como garantia da dívida executada de ID nº 

31508053, informa-se que o imóvel a ser constringido não é o mesmo endereço 

em que reside e foi a intimida a Ré, logo, estando o bem apto a ser penhorado.   
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Insta salientar, que os pedidos supramencionados já 

se encontram deferidos por este D. juízo na decisão de ID nº 35674902.  

 

Por fim, solicita-se, o prosseguimento regular do feito, 

com as cautelas de estilo. 

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

 

      Brasília – DF, 02 de julho de 2019. 

 

 

Jéssica Cunha de Avelar 
OAB/DF nº 52.167 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3ª  VARA DE EXECUÇÃO DE 
TÍTULOS DO DISTRITO FEDERAL

 

 

 

Autos n. 0708075-51.2019.8.07.0001

 

 

 

 

MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA-ME e MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA, devidamente qualificadas 
no autos do processo eletrônico, em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, por seus advogados, 
opor

 

EMBARGOS À EXECUÇÃO

 

Em face da ação de execução, que lhe move Fábio Aprígio do Nascimento, pelas razões de fato e direito 
adiante delineadas.

 

DA TEMPESTIVIDADE

 

Consta dos autos que a juntada do mandado de citação e penhora fora juntado em 12 de junho de 2019, 
sendo o prazo pra opor embargos de 15 dias úteis, eis que o prazo final para o protocolo dos presente 
embargos é 03 de julho de 2019.

 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA EXECUTADA

 

Inicialmente, com fundamento no Art. 5° , inciso LXXIV, da CF/88 e na Lei n° 1.060/50,  a Executada e 

declara e requer, sob as penas da lei, o benefício da justiça gratuita, pelos motivos adiante delineados:

            O Executada não possui condições financeiras para arcar com custas judiciais, honorários 

advocatícios e demais despesas processuais, sem que isso acarrete sério prejuízo ao seu sustento.
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I – DA SÍNTESE DA EXORDIAL

 

Alega o Exequente fazer jus ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) referentes à emissão de 

cheques por parte da Executada, ID 31507770, tais débitos foram supostamente originados através da 

assinatura de termo de confissão de dívida ID 31507699, que fora pactuado em  28 de novembro de 2016.

A dívida seria composta com o pagamento de 10 cheques no valor de R$ 18.645,68 (dezoito mil seiscentos e 

quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), com primeiro vencimento em 10 de janeiro de 2019.

Alega por fim que tais cártulas foram sustadas de forma irregular, dando razão à execução pleiteada.

 

II – DA REALIDADE FÁTICA

 

Em que pese o Exequente afirmar que a origem do débito se deu em razão dos motivos expostos no contrato 

de confissão de dívida acostado aos autos, ID 21507699, tal não se revela verdadeiro.

Vejamos, pelo contrato a Executada seria devedora do montante de R$ 186.456,79 (cento e oitenta e seis mil 

quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) sendo:

I – R$ 95.604,39 (noventa e cinco mil seiscentos e quatro reais e trinta  e nove centavos, referentes à compra 

de 4 imóveis junto à Direcional Engenharia LTDA, do Bloco N301, Setor Total Ville, Santa Maria, 7ª Etapa, 

Unidades 201, 202, 203 e 204.

II – R$ 44.800 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais) referentes a 4 cotas do mesmo empreendimento, 

adquiridas pela MDV Construções e Incorporaçoes LTDA.

III – R$ 46.052,40 (quarenta e seis mil e cinquenta e dois reais e quarenta centavos, referentes à 

empréstimos consignados feitos pelo Exequente em sua conta.

Pois bem, o Exequente intencionalmente deixou de constar nos autos que ele e a Executada viviam em 

União Estável, conforme consta de documento anexo, naquele contrato de União ficou estabelecido o 

regime de separação de bens, contudo, quando da dissolução da mesma, o Exequente ficou inconformado 

com o fato de que não receberia nada referente aos imóveis adquiridos pela Executada.

Eis então o motivo das constante brigas entre o casal, a partir de então a vida da Executada se tornou um 

verdadeiro inferno,  sendo que por diversas vezes o Executado ameaçava a Executada, dizendo que a mesma 

deveria transferir os imóveis para seu nome, caso contrário ele à denunciaria a polícia por qualquer motivo 

ou até mesmo levaria o filho do casal pra casa dos seus avós, passou então a agredir verbalmente a 
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Executada, como a mesma não o cedeu às investidas fez, o Executado impôs a condição de que só sairia de 

casa e deixaria a Executada se a mesma assinasse o contrato de confissão de dívidas.

A situação era tão conflituosa e desgastante que afetou a saúde física e mental da Executada, então pra 

mesma se ver livre do tormento, EM INTENSA COAÇÃO PSICOLÓGICA,  assinou o contrato de 

confissão de dívidas, bem como os cheques.

Sendo que, ao recuperar sua saúde mental plena a Executada sustou todas as cártulas de cheques, e informou 

isso ao Exequente, tendo em vista que o mesmo afirmou que devolveria as cártulas de cheques após a 

dissolução da União Estável.

Nesse contexto, esclarecemos que os imóveis descritos no item do contrato de confissão de dívida acostados 

aos autos, no valor de R$ 95.604,00, foram comprados exclusivamente pela Executada, não cabendo ao 

Exequente qualquer quantia referente aqueles imóveis, conforme se faz prova dos contratos de compra e 

venda das unidades, anexo aos autos.

Os imóveis descritos no item II jamais incorporaram os bens da Empresa MDV Engenharia e Incorporações 

Ltda.

Ora, em sã consciência a Executada jamais assumiria a responsabilidade de pagar os empréstimos contraídos 

pelo Exequente em sua conta bancária.

Então, em 2018 a Executada ajuizou ação de dissolução de união Estável c/c pensão alimentícia, guarda e 

regulamentação de visitas, autuada sob o n. 0741549-02.2018.8.07.0016, que tramitou perante à 7ª Vara de 

Família de Brasília.

Ao se deparar com o processo de dissolução e vendo que não faria jus a nenhum dos imóveis da Executada, 

o Exequente além de não devolver as cártulas de cheques, passou a ameaçar a integridade física da 

Executada, chegando ao ponto de dizer fazer insinuações à babá do filho do casal que caso acontecesse algo 

à Executada, a babá deveria levar o filho do casal imediatamente para do Exequente, conforme se extrai da 

conversa anexa.

Então, em 25 de fevereiro de 2019, foi realizada a audiência de instrução dos autos da dissolução de união 

estável, sendo fato, de que de acordo com o regime de bens escolhido pelo ex casal os bens adquiridos na 

constância da União não seriam partilhados por força de lei entre as partes.

Inconformado, o Exequente se negou a devolver as cártulas de cheques, dizendo que não sairia daquele 

relacionamento dessa maneira, e que a Executada poderia esperar o pior.

Temendo por sua vida e pelas incessantes investidas do Exequente, a Executada lavrou ocorrência policial 

narrando por todo infortúnio que vinha sofrendo em razão da dissolução da União Estável, conforme consta 

do documento anexo.
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DO DIREITO.

I – DA NULIDADE DA EXECUÇÃO DOS PORQUE FUNDADA EM NEGÓCIO JURÍDICO NULO 

( TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA), OBTIDO MEDIANTE COAÇÃO  E ILEGAL

 

É fato, consoante demonstrado na análise da realidade fática , que o Exequente, via intensa pressão 

psicológica, coagiu a executada a assinar o termo de confissão de dívida, cujo conteúdo não é verdadeiro, 

utilizado como lastro ou justificativa a execução dos cheques.

Sendo nulo o negócio jurídico em que se lastreia a execução dos cheques,   nula é a execução.

A NULIDADE DA EXECUÇÃO EIS QUE ILEGAL O TÍTULO QUE LASTREIA A EXECUÇÃO 

POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART.784, III DO CPC.

 

 Não só nulo o Negócio Jurídico, como ilegal, pois não observou as exigibilidades dos disposto no Art. 

784,III do CPC, na medida em que o Termo de Confissão de dívida não foi subscrito por testemunhas.

O Exequente, em data posterior à assinatura do termo de confissão de dívida,  a emprestar aparência de 

legalidade ao Termo de Confissão, colheu as assinaturas de seus genitores como testemunhas do ato, 

apesar de os mesmos, além de serem seus pais, NÃO ESTAVAM NO DIA DO ATO E 

DESCONHECIAM O CONTEÚDO DO MESMO, sendo, também, indevidamente, utilizado pelo 

exequente a emprestar aparência de legalidade ao termo de confissão de dívida.

Excelência, apesar de evidente a nulidade da execução em ração da nulidade e ilegalidade do Termo de 

Confissão de Dívida, em obséquio ao princípio da eventualidade, indica  o evidente:

 

II -  DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE CHEQUES VINCENDOS.

 

            Em razão mesmo da própria emenda à inicial que circunscreveu a execução aos cheques, o valor 

executado deverá estar jungido ao valor nominal do mesmo no dia da apresentação ou no dia da devolução, 

sendo que os juros e correção incidentes ao valor não pago, teriam o termo inicial a data da devolução ou do 

não pagamento.

            Vê-se que os cheques assinados mediante coação não possuem os elementos básicos do título de 

crédito, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade, isso porque, as cártulas foram sustadas, sendo de 

pleno conhecimento do Exequente, uma vez que o mesmo se comprometeu a devolver as cártulas após a 

dissolução de União Estável das partes, o que não ocorreu, pois com intenção de apenas prejudicar a 

Executada.
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            É imprescindível em casos análogos a esse, a detida análise da causa debendi, pois as obrigações 

assumidas pela Executada foram extremamente onerosas e sem qualquer validade jurídica. Vez que, os 

cheques e o contrato foram assinados mediante coação, sendo fato que as testemunhas do instrumento 

particular são os genitores do Exequente.

            Ora, Excelência, apesar do ilegal e nulo Termo de Confissão de Dívida não fazer nenhuma alusão a 

juros e, muito menos, a cheques ou prazo para pagamento da dívida, o que não justifica antecipação de 

dívida, ou execução antecipada de cheques vincendos, o executado, tomo como referência à cobrança de 

suposto juros o ano de 2016 e não a data de apresentação do cheque, exigindo juros que estariam jungidos 

ao Termo de confissão de dívida e não ao cheque apresentado e a data em que deveria ser pago, implicando 

evidente excesso de execução , bem como, e execução de título não exigível porque não devolvido ou não 

vencido.

            Imperioso destacar ainda, que o Exequente tinha plena ciência de que os cheques estavam sustados, 

razão pela qual os mesmos foram apresentados para compensação todos em dias seguidos no mês de Janeiro 

de 2019, junto ao Banco Itaú conforme constam das próprias cártulas.

            Latente está a intenção de apropriar-se indevidamente do patrimônio da Executada por parte do 

Exequente, não sendo justo que o Poder Judiciário legitime a pretensão do Exequente.

            Ademais, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer a Executada que causa debendi 

das cártulas emitidas sejam devidamente analisadas, sendo excluídos dos débitos os imóveis da Executada, 

bem como, as dívidas contraídas pelo Exequente, por se tratar de ato pessoal, sendo fato de que a Executada 

jamais poderia contrair empréstimos em conta corrente do Exequente.

            Veja que o Exequente assumiu que os empréstimos foram contraído em sua conta pessoal.

 

                        DO PEDIDO

 

Ante o exposto requer:

a)      O recebimento dos presente Embargos julgando procedente os pedidos expostos, declarando a nulidade 

dos títulos executados;

b)      A suspensão de atos constritivos de dinheiros e bens das Executadas até o julgamento da demanda;

c)      Seja declarada a inexigibilidade das cártulas apresentadas em razão da causa debendi das mesmas, 
reconhecendo a coação na assinatura dos títulos.

d)     Sejam deferida a dilação probatória com a oitiva das partes e testemunhas, bem como apresentação de 
documentos atinentes ao caso.
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Brasília, 03 de julho de 2019.

 

 

Gislene Rodrigues de Macedo

OAB/DF 32.527
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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

3ª Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília

 Número do processo: 0708075-51.2019.8.07.0001

 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

 EXEQUENTE: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO

 EXECUTADO: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME

 

DECISÃO 

 

 Anote-se a citação da executada (ID 36960711).

 Nos termos do  art. 914, § 1º, do CPC, os embargos à execução devem ser distribuídos por 
dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias processuais relevantes. 

Assim, nada a prover em relação à petição de ID38831265. Intimada a executada, proceda-se ao 
cancelamento da referida petição e respectivos anexos, exceto a procuração de ID38831298.

Quanto a petição da parte credora (ID 38684944), cumpra-se com o determinado na decisão de 
ID 35674902, item 1.9 (medidas constritivas).

Destaco que o pedido de penhora de imóvel indicado na exordial será analisado 
posteriormente, considerando que será seguida a ordem de penhora enumerada na decisão 
mencionada. 

 

 

Brasília/DF, Quinta-feira, 04 de Julho de 2019, às 14:58:13.
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Servidor Geral

Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

3VARVETBSB 

3ª Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília

Número do processo: 0708075-51.2019.8.07.0001

Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

EXEQUENTE: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO

EXECUTADO: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME

 

CERTIDÃO

 

 

Não procedi a pesquisa, via sistema BACENJUD, tendo em vista a divergência existente entre a 
denominação da empresa Executada e a encontrada nos cadastros do sistema (SIQUEIRA NUTS 
COMERCIO DE CASTANHAS EIRELI).

Esclareça, portanto, o exequente, trazendo, se o caso, documento comprovando a alteração da 
denominação da pessoa jurídica.

 

 

BRASÍLIA-DF, 9 de julho de 2019 17:54:37.

 

THAMIRES MARTINS DE OLIVEIRA

Servidor Geral 
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EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(a) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES DE 
TÍTULOS DE BRASÍLIA

 

 

 

            MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA ME E MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA, vem a presença de 
Vossa Excelência esclarecer que os Embargos a Execução foram opostos tempestivamente, portanto, antes 
de determinar atos constritivos à Executada, necessária se faz análise daquela defesa, para que as Executadas 
não tenham o direito de defesa cerceado.

            Termos em que,

            Pede deferimento.
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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

3ª Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília

 Número do processo: 0708075-51.2019.8.07.0001

 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

 EXEQUENTE: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO

 EXECUTADO: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME

 

DECISÃO 

 

Nada a prover em relação à petição de ID 39313935.

Os Embargos à Execução possuem natureza de ação autônoma, conforme dicção do art. 914, § 
1º do CPC, e sua apresentação como mera petição nos autos da Execução não preenche os 
requisitos da via processual pretendida, o que inviabiliza a aplicação do princípio da 
instrumentalidade das formas e da fungibilidade.

Prossiga-se, nos termos da decisão de ID 38806556.

 

 

Brasília/DF, Quarta-feira, 10 de Julho de 2019, às 15:57:06.
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Segue em anexo manifestação em formato PDF.
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AO JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE 

BRASÍLIA – DF 

 

 

 

 

 

PROCESSO:  0708075-51.2019.8.07.0001 

 

 

 

 

FÁBIO APRIGIO DO NASCIMENTO, já devidamente 

qualificado nos autos em epigrafe, que move em desfavor de MARIA 

DIVALDIRA SIQUEIRA ME, igualmente qualificada, vem respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua advogada legalmente 

constituída, e, em atenção a certidão de ID nº 39292398, informar e requerer nos 

seguintes termos.    

 

Ao realizar uma busca simples no site da junta 

comercial do DF em relação ao CNPJ, tem-se que no dia 16/04/2019 a 

executada efetuou uma transformação na empresa e uma alteração do título do 

estabelecimento (nome fantasia) e no dia 17/05/2019 realizou alteração de 

atividade econômicas (principal e secundárias). 

 

Ademais, analisando que a presente execução foi 

distribuída no dia 03/04/2019 e já no dia 16/04/2019 a Executada saiu fazendo 

alterações no CNPJ, resta claro e evidente mais uma tentativa de frustrar o 

pagamento da execução em andamento.  

 

Além de que, já deve também está realizando 

alterações na matricula do imóvel indicado como garantia da execução. 
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Diante de todo o exposto, requer: 

 

a) Seja concedido a dilação do prazo até o dia 10 

de agosto de 2019 para comprovação, tendo em 

vista, que para emissão de certidões de inteiro 

teor dessas alterações promovidas pela parte 

executada em seu CNPJ perante a Junta 

Comercial e para emissão de nova matricula do 

imóvel indicado a penhora é necessário pagar um 

boleto de emolumentos e o Exequente apenas 

possuirá condições de arcar com esses custos a 

partir do quinto dia útil do mês subsequente; 

 

b) Que seja concedido o pedido liminar efetuado na 

petição de ID nº 34661816 para garantir o arresto 

com o objetivo da proporcionar efetividade a 

presente execução, ou alternativamente que 

averbe em sua matricula a impossibilidade de 

qualquer  alteração em seu registro, com a devida 

expedição de ofício ao 4º Ofício de Registro de 

Imóveis do Distrito Federal, matricula 22778, Lote 

nº 13, Rua 03, do PÓLO DE MODA, do 

SRIA/GUARÁ, desta Capital, destinado a Uso 

Misto, medindo 8,00m pela frente, 8,03m pelo 

fundo, 26,11m pela lateral direita e 26,753m pela 

lateral esquerda, ou seja, a área de 211,47m², de 

acordo com a escritura pública de id 31508053, 

sob pena de tentativa de fraude para frustrar a 

presente execução; 

 
c) Que seja realizado novo Bacenjud e Renajud no 

CNPJ executado sob o novo nome da pessoa 

jurídica em que foi alterado no dia 16/04/2019. 
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Por fim, solicita-se, o prosseguimento regular do feito, 

com as cautelas de estilo. 

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

 

      Brasília – DF,  25 de julho de 2019. 

 

 

Jéssica Cunha de Avelar 
OAB/DF nº 52.167 
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18/07/2019 Serviços Web

portalservicos.jcdf.mdic.gov.br/certidaoweb/listaAtosDigitalizados.seam?cid=4678 1/2

Serviços Web
Você está em: Portal de Serviços / (/Portal/)Serviços Web (/certidaoweb)

Selecione os atos

 Adicionar

 Adicionar

 Adicionar

 Adicionar

 Adicionar

 Adicionar

Atos disponíveis

CONSTITUICAO/CONTRATO

Data de Aprovação:25/08/1998 - Número:53100687397
Evento(s): CONSTITUICAO/CONTRATO

ENQUADRAMENTO ME EMPRESA EM CONSTITUICAO

Data de Aprovação:25/08/1998 - Número:980394570
Evento(s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO

ALTERACAO

Data de Aprovação:14/11/2001 - Número:20010651799
Evento(s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ALTERACAO

Data de Aprovação:16/02/2004 - Número:20040062279
Evento(s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ALTERACAO

Data de Aprovação:18/11/2008 - Número:20080915434
Evento(s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ALTERACAO

http://portalservicos.jcdf.mdic.gov.br/Portal/
http://portalservicos.jcdf.mdic.gov.br/certidaoweb
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18/07/2019 Serviços Web
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 Adicionar

 Adicionar

 Adicionar

Data de Aprovação:19/07/2016 - Número:20160570174
Evento(s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ALTERACAO

Data de Aprovação:16/04/2019 - Número:1265716
Evento(s): TRANSFORMACAO

ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

Data de Aprovação:16/04/2019 - Número:53600359470
Evento(s): ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRANSFORMACAO

ALTERACAO

Data de Aprovação:17/05/2019 - Número:1274137
Evento(s): ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

1

Selecionados
Atos Adicionados: (0) Imagem: (0)
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18/07/2019 Serviços Web
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Serviços Web
Você está em: Portal de Serviços / (/Portal/)Serviços Web (/certidaoweb)

Certidão Inteiro Teor

Dados Empresa:

Nome Empresa: SIQUEIRA NUTS COMERCIO DE CASTANHAS EIRELI

Nire: 53600359470

CNPJ: 02692909000183

Municipio: BRASILIA

Situacao Empresa: ATIVA

Dados Processo(s):

Processo
Data de
Aprovação

Ato

1265716 16/04/2019
ALTERACAO 
TRANSFORMACAO 

1274137 17/05/2019
ALTERACAO 
ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS
(PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

5360035947016/04/2019

ATO CONSTITUTIVO - EIRELI 
ALTERACAO DO TITULO DO
ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
TRANSFORMACAO 

Valor DAE: R$138,00

Solicitar Certidão

http://portalservicos.jcdf.mdic.gov.br/Portal/
http://portalservicos.jcdf.mdic.gov.br/certidaoweb
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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

3ª Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília

 Número do processo: 0708075-51.2019.8.07.0001

 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

 EXEQUENTE: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO

 EXECUTADO: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME

 

DECISÃO 

 

Foi certificado por meio da certidão lavrada no ID 39292398 divergência existente entre o nome 
constante do CNPJ e o nome da ora executada.

Instada a se manifestar, informou a parte credora na petição de ID 40663257 que, em consulta 
ao site da Junta Comercial do DF, verificou-se alteração no atos constitutivos da pessoa jurídica 
executada, que de acordo com o documento de ID 40663727, foi aprovada na data de 
16/04/2019, data posterior ao ajuizamento da presente execução.

Conquanto não tenha sido juntada a respectiva certidão atualizada, mormente pelo requerimento 
formulado pela credora de concessão de prazo para fazê-lo, em razão da necessidade de 
pagamento de emolumentos para a expedição do documento   e a possibilidade de arcar com 
esse custo apenas em data futura, observa-se pelo teor do documento acostado no ID 40663727, 
que o CNPJ cadastrado como Siqueira Nuts Comércio de Castanha Eireli possui o mesmo 
número do anteriormente cadastrado para a executada Maria Divalda Siqueira ME e que 
realmente a alteração foi realizada após a propositura da demanda.

Concedo o prazo de 10 (dias) para que o exequente junte aos autos a certidão atualizada da Junta 
Comercial que comprove a alteração contratual deduzida.

Contudo, preliminarmente, determino a realização de consulta ao sistema Bacenjud e 
Renajud, com o n. de  CNPJ 02.692.909/0001, para os fins do item 1.9, e seguintes da 
Decisão de ID 35674902.

Quanto ao pedido liminar de arresto, não se amolda os presentes autos, na fase processual em 
que se encontra, às hipóteses legais previstas nos arts. 301 do CPC (arresto cautelar) e art. 830, 
do mesmo diploma legal, aptas a fundamentar o deferimento da medida.

A decisão de ID 35674902 deferiu a expedição de certidão premonitória, prevista no art. 828, do 
CPC, que serve para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a 
penhora, arresto ou indisponibilidade. Tal certidão, atestando que a execução foi admitida pelo 
juiz, devidamente averbada na matrícula do imóvel indicado à penhora na inicial, além de ter 
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por finalidade a efetividade da demanda executiva, também busca a segurança jurídica do 
exeqüente e de terceiros interessados, podendo ser considerada ineficaz a venda do bem em 
relação à pessoa que realizou a averbação.

Não estando presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de arresto pleiteado.

 

 

Brasília/DF, Segunda-feira, 29 de Julho de 2019, às 15:21:17.

 

Documento Assinado Digitalmente



Num. 41780954 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: THAMIRES MARTINS DE OLIVEIRA - 07/08/2019 16:41:59
https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19080716415919800000040024697
Número do documento: 19080716415919800000040024697
Este documento foi gerado pelo usuário 797.***.***-68 em 08/03/2022 00:36:09

Servidor Geral

Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

3VARVETBSB 

3ª Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília

Número do processo: 0708075-51.2019.8.07.0001

Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

EXEQUENTE: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO

EXECUTADO: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME

 

CERTIDÃO

 

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento à decisão de ID 40890424, realizei as pesquisas de bens da 
executada nos sistemas: BACENJUD e RENAJUD, restando infrutíferas, conforme anexos.

 

Assim, nos termos do item 5 da decisão de ID 35674902, encaminho os autos para que se expeça mandado 
de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito 
(art. 831 do CPC).

 

BRASÍLIA-DF, 7 de agosto de 2019 16:36:54.

 

THAMIRES MARTINS DE OLIVEIRA

Servidor Geral 
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02/08/2019 BacenJud 2.0

https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarMinutaBV.do?method=protocolar&token=1564766402658 1/1

BacenJud 2.0  Sistema de Atendimento ao Poder
Judiciário

EJUAA.THAMIRES
sextafeira,
02/08/2019

  Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair

Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores

 Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.

 Dados do bloqueio
 Situação da Solicitação:  Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições

Financeiras
 As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão
consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas
simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min
do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em
dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras
no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.

 Número do Protocolo:  20190007551063
 Data/Horário de protocolamento:  02/08/2019 15h27
 Número do Processo:  070807551.2019.8.07.0001
 Tribunal:  TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 Vara/Juízo:  28750  2A. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE

BRASÍLIA
 Juiz Solicitante do Bloqueio:  Luciana Correa Torres de Oliveira (Protocolizado por Thamires Martins de

Oliveira)
 Tipo/Natureza da Ação:  Ação Cível
 CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:  
 Nome do Autor/Exeqüente da Ação:  FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO
 Deseja bloquear contasalário?  Não

Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Valor a

Bloquear
Contas e Aplicações Financeiras Atingidas

 02.692.909/000183 : SIQUEIRA NUTS
COMERCIO DE CASTANHAS EIRELI

200.260,90    Instituições financeiras com relacionamentos com
o CPF/CNPJ no momento da protocolização.

Voltar para a tela inicial do sistema
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BacenJud 2.0  Sistema de Atendimento ao Poder
Judiciário

EJUAA.THAMIRES
terçafeira,
06/08/2019

  Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores

O Comitê Gestor do Bacen Jud Informa:

 As corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários (instituições financeiras
que custodiam investimentos de devedores) já estão respondendo ordens de bloqueio de
valores mobiliários pelo sistema BACENJUD 2.0.

Até que sejam criados códigos específicos de resposta para o bloqueio e transferência
dos ativos sob a responsabilidade desses novos participantes, os quais podem não ser
líquidos (apuração imediata do valor), convencionouse como resposta padrão a
mensagem "bloqueio: R$0,01  um centavo", via sistema. Nesses casos, SUGERESE NÃO
DESBLOQUEAR a ordem, e aguardar o prazo de 30 dias, pois provavelmente as
instituições financeiras encaminharão ofício, via Correios, com mais informações.

Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos.

 Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.

 Dados do bloqueio
 Situação da Solicitação:  Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta

 As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram processadas e
disponibilizadas para consulta.

 Número do Protocolo:  20190007551063
 Número do Processo:  070807551.2019.8.07.0001
 Tribunal:  TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 Vara/Juízo:  28750  2A. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA
 Juiz Solicitante do Bloqueio:  Luciana Correa Torres de Oliveira (Protocolizado por Thamires Martins de

Oliveira)
 Tipo/Natureza da Ação:  Ação Cível
 CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:  
 Nome do Autor/Exeqüente da Ação:  FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO
 Deseja bloquear contasalário?  Não

 Relação de réus/executados
 • Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
 • Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.

    02.692.909/000183  SIQUEIRA NUTS COMERCIO DE CASTANHAS EIRELI 
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 41,68] [Quantidade atual de não respostas: 0]

Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora
Protocolo

Tipo de Ordem Juiz
Solicitante

Valor (R$) Resultado (R$) Saldo
Bloqueado

Remanescente
(R$)

Data/Hora
Cumprimento

02/08/2019
15:27 Bloq. Valor 

Luciana
Correa
Torres de
Oliveira 

200.260,90

(03) Cumprida
parcialmente por
insuficiência de

saldo.
41,68

41,68 03/08/2019
02:35

Ação       Valor  

   

BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora
Protocolo

Tipo de Ordem Juiz
Solicitante

Valor (R$) Resultado (R$) Saldo
Bloqueado

Remanescente
(R$)

Data/Hora
Cumprimento

02/08/2019
Luciana
Correa (02) Réu/executado 02/08/2019
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15:27 Bloq. Valor  Torres de
Oliveira 

200.260,90 sem saldo positivo.
0,00

0,00 20:24

Nenhuma ação disponível    
   

Não Respostas
Não há nãoresposta para este réu/executado

Reiterar Não Respostas   Cancelar Não Respostas

 Dados para depósito judicial em caso de transferência

 Instituição Financeira para Depósito
Judicial Caso Transferência:

 

        Usar IF e agência padrão

 Agência para Depósito Judicial Caso
Transferência:     

 Nome do Titular da Conta de Depósito
Judicial:   FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO

 CPF/CNPJ do Titular da Conta de
Depósito Judicial:   

 Tipo de Crédito Judicial:     

 Código de Depósito Judicial:     

 Nome de usuário do juiz solicitante no sistema:  EJUAA. 

Conferir Ações Selecionadas   Voltar  

Utilizar Dados do Bloqueio para Criar Nova Ordem   Marcar Ordem Como Não Lida  

Dados do Bloqueio Original  
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https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoesinsercao.jsf 1/1

Seja bem vindo,

 THAMIRES MARTINS DE OLIVEIRA   TJDF   02/08/2019 • 15h 26' 23'' • 09:53

Você está em:

Inserir Restrição Veicular

A pesquisa não retornou resultados.

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa Chassi CPF/CNPJ

Mostrar
somente
veículos sem
restrição
RENAJUD

02.692.909/000183

2.3.0

Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar  CEP

70700010  BrasíliaDF

Sair

Restrições Designações

RENAJUD Inserir Restrições

Pesquisar Limpar

https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/index.jsf
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/ajuda/manual.pdf
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/index.jsf
javascript:void(0)
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AO JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE 

BRASÍLIA – DF 

 

 

 

 

 

PROCESSO:  0708075-51.2019.8.07.0001 

 

 

 

 

FÁBIO APRIGIO DO NASCIMENTO, já devidamente 

qualificado nos autos em epigrafe, que move em desfavor de MARIA 

DIVALDIRA SIQUEIRA ME, igualmente qualificada, vem respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua advogada legalmente 

constituída, e, em atenção ao prazo concedido na decisão de ID nº 40890424, 

informar e requerer nos seguintes termos.    

 

De acordo com os documentos que seguem em 

anexo, tem-se que no dia 16/04/2019 a executada efetuou uma transformação 

na empresa e uma alteração do título do estabelecimento (nome fantasia) e no 

dia 17/05/2019 realizou alteração de atividade econômicas (principal e 

secundárias). 

 

Ademais, analisando que a presente execução foi 

distribuída no dia 03/04/2019 e já no dia 16/04/2019 a Executada saiu fazendo 

alterações no CNPJ, resta claro e evidente mais uma tentativa de frustrar o 

pagamento da execução em andamento.  

 

Além do mais, conforme matrícula do imóvel dado em 

garantia da execução, tem-se que a Executada em junho de 2017 tentou se 
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desfazer do imóvel e por algum motivo voltou atrás na venda e averbou um 

distrato no mês de junho de 2018.  

 

A Executada assinou o Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida em novembro de 2016 e em junho de 2017 já tentou 

dilapidar o patrimônio na tentativa de burlar uma possível execução futura. 

 

Diante de todo o exposto, requer: 

 

a) Caso as buscas via Bacenjud e Renajud sejam 

infrutíferas, que seja concedido o pedido para 

garantir o arresto do imóvel indicado como 

garantia da execução, com o objetivo de 

proporcionar efetividade a presente execução, sob 

pena de nova tentativa de dilapidar o patrimônio 

para frustrar a presente execução; 

 

Por fim, solicita-se, o prosseguimento regular do feito, 

com as cautelas de estilo. 

 

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

 

 

      Brasília – DF,  14 de agosto de 2019. 

 

 

Jéssica Cunha de Avelar 
OAB/DF nº 52.167 
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Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1265716 em 16/04/2019 da Empresa MARIA DIVALDIRA  SIQUEIRA ME, Nire 53100687397 e protocolo 190792345 -
12/04/2019. Autenticação: 354CFFEAFCD33F4DE14DCE225C905023C08DE56D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo C191001184794 e o código de segurança 5IdB Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 08/08/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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