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Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça

2ª Vara Civel de Palmas

  Autos n. 0025562-86.2016.827.2729

  Exequente: PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA

  Executado: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMAS

  Chave do processo: 701034534316

 

  DECISÃO

Recebo a inicial, pois presentes, a princípio, os pressupostos processuais.

Alerto a Escrivania que caso haja necessidade os polos da ação devem ser alterados na capa dos autos.

  Intimar  o devedor   na pessoa de seu advogado , se habilitado no sistema e-Proc; se assistido pela

Defensoria Pública ou não possuindo advogado constituído nos autos, a intimação deverá ser feita   por carta

com aviso de recebimento; se citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento, a intimação

deverá ser feita   por edital  (art. 513, § 2º e incisos, NCPC), para,   no prazo de 15 (quinze) dias úteis ,

pagar o valor do débito, conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no

artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem

como de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) também sobre o valor do débito, ambos os acréscimos

nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC.

Em sendo caso de deprecada, a falta de pagamento injustificado das diligências na origem, implicará no abandono

da ação.

Caso a parte devedora não efetue o pagamento dentro dos 15 (quinze) dias acima fixados:

a) Promover a penhora de ativos financeiros, inicialmente, via Bacenjud (penhora online). Caso seja infrutífera,

expedir mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais

encargos (art. 523, § 3º,   N CPC);

b) Depositar os bens constritados na forma da lei.

 

O advogado da parte autora, a partir do ajuizamento da ação, deve disponibilizar para seu cliente, a chave do

processo, para que ele possa bem acompanhar o andamento da ação, porque em tempos de processo digital, por

força da Lei 11.419/06, não é mais necessário intimar pessoalmente as partes tradicionalmente, para
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absolutamente nada, especialmente quanto a atos decorrentes da inércia do advogado, para cumprir diligência de

seu dever.

O Oficial de Justiça, se acionado, para bem cumprir esta decisão, deverá imprimir a folha de rosto do processo,

para compor a contra fé.

  Evoluir a classe da ação, se for o caso.   [1]

  ESTA DECISÃO SERVE COMO MANDADO.

  Luís Otávio de Queiroz Fraz

  Juiz de Direito

[1] Para mais informações sobre o trabalho desta Vara, acesse:

http://www.facebook.com/segundavaracivelpalmas
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