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em 09/2009, bem como requer o reconhecimento da prescrição . (Evento 1, INIC1, p.8). 

 

Decido. 

 

 A competência da Varas Federais de Petrópolis é prevista no art. 29 da Resolução TRF2-RSP-2016/00021 

da seguinte forma: 

 

"§ 4º Na Subseção de Petrópolis, a competência das Varas Federais fica assim dividida: 

 

I - compete à 1ª Vara Federal de Petrópolis processar e julgar: 

 

a) ações penais; b) processos de competência do Juizado Especial Criminal; c) ações cíveis de competência 

de Vara Federal, exceto ações de improbidade, de saúde pública e previdenciárias; e d) ações cíveis de 

competência dos Juizados Especiais Federais, exceto de saúde pública e previdenciárias; e (grifei) 

 

II - compete à 2ª Vara Federal de Petrópolis processar e julgar:  

 

a) ações de improbidade; b) ações em matéria de saúde pública, tanto as de competência de Vara Federal 

quanto as de competência dos Juizados Especiais Federais; e c) ações em matéria previdenciária, tanto as 

de competência de Vara Federal quanto as de competência dos Juizados Especiais Federais."  

 

Posteriormente, alargando a interpretação do que se deva entender por "matéria previdenciária", sobreveio 

a Resolução TRF2-RSP-2016/00021 (com redação dada pela Resolução TRF2-RSP-2019/00086) que, em seu 

art. 41-A, definiu que a competência previdenciária abrange as causas previdenciárias propriamente ditas, 

relativas a benefícios do RGPS (regra) e, excepcionalmente, abrange também os (benefícios) instituídos 

pelos arts. 7º, II (Seguro-Desemprego), e 203 (LOAS), ambos da Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

 

No entanto, trata-se a presente ação de declaração de inexistência de débito previdenciário tramitando pelo 

rito ordinário. Assim, trata-se de ação cível de competência de Vara Federal portanto, se insere na 

competência da 1ª Vara Federal de Petrópolis. 

 

Isto posto, promova a Secretaria a alteração no assunto, fazendo constar que se trata de ação de natureza 

cível (Assistência Social,  Garantias Constitucionais, Direito Administrativo e outras Matérias de Direito 

Público). 

 

Após, encaminhem-se os autos à SEAPO-DIS-PE para redistribuição à 1ª Vara Federal desta Subseção. 

 

  

 

 

BOLETIM: 2021500227 
 
MANDADO DE SEGURANÇA  Nº 5000004-30.2021.4.02.5106/RJ 

 

MAGISTRADO(A): JOAO PAULO DE MELLO CASTELO BRANCO 

IMPETRANTE: CLAUDIO DA FONSECA E SILVA 

ADVOGADO: RJ207659 - JOSE HAROLDO DA SILVA CALDAS 

IMPETRADO: Gerente APS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Petrópolis 

 

Atenção! Para os cadastrados para recebimento de intimação eletrônica no sistema e-Proc, a publicação 

deste ato no DJE tem caráter meramente informativo, visando à ampla publicidade, e não dá início a prazo, 

que se conta exclusivamente conforme a intimação eletrônica registrada no sistema. Aos não cadastrados 

para intimação eletrônica, a publicação é válida para todos os fins de Direito. 

 

SENTENÇA 

 

Ante o exposto,  JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso 

VI, do CPC/2015.  

 

 

Vara Federal de Resende 
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EDITAL JFRJ-EDT-2021/00006 de 13 de janeiro de 2021 

EDITAL DE CITAÇÃO 

(PRAZO DE 30 dias) 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, EXTRAÍDO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, PROCESSO N.01295356120154025109, MOVIDO POR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 

CEF EM FACE DE VAGNER ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, NA FORMA ABAIXO: 

O DOUTOR PAULO PEREIRA LEITE FILHO, JUIZ FEDERAL TITULAR NA PRIMEIRA VARA E JEF ADJUNTO 

CRIMINAL FEDERAL DE RESENDE (ATO N. TRF2-ATC-2019/00372 DA CR/JF/2ª REGIÃO), DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ETC... 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias,  expedido nos autos 

acima,  virem ou dele tiverem conhecimento ou a quem interessar possa, que, por não ter sido 

localizado(a), fica VAGNER ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, CPF: 02680202724,  executado nos autos em 

epígrafe, que se encontra(m) em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da ação em epígrafe, 

bem como para pagar o valor de R$ 51.326,61 (cinquenta e um mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta 

e um centavos), atualizada até 11/04/2016 + 10% referentes aos honorários., atualizado até 11/04/2016, 

no prazo de 03 (três) dias, com juros e correção monetária, e se necessário for, atualizá-la junto ao 

exequente, até a data do efetivo pagamento (CPC/2015, art. 829, caput), cujo termo inicial será o dia útil 

seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz (CPC/2015, art. 231, IV). Fica (a)o ré(u) ciente, ainda, de que 

(a) no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade (CPC, art. 827, § 1º), os quais, entretanto, poderão ser elevado até vinte por cento, 

nas hipóteses do art. 827 § 2º CPC/2015; (b) poderá se opor à execução por meio de embargos (CPC/2015, 

art. 941, caput), no prazo de 15(quinze) dias (CPC/2015, art. 915, caput), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, cujo termo inicial será o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz 

(CPC/2015, art. 231, IV), com a observância, ainda, das demais regras do art. 915; (c) no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC/2015, art.  916, caput); (d) as questões que poderão ser alegadas em sede de embargos estão 

previstas no art. 917 do CPC/2015; (e) se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (CPC/2015, art. 917, § 3º), sob pena 

de os embargos serem liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o 

seu único fundamento (CPC/2015, art. 917, § 4, I) ou, serem processados regularmente, se houver outro 

fundamento, mas não será examinada a alegação de excesso de execução (CPC/2015, art. 917, § 4, II); (f) 

considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente 

protelatórios (CPC/2015, parágrafo único, art. 918); (g) em caso de revelia, será nomeado curador especial 

(CPC/2015, art. 257, IV). Tudo conforme o r. despacho proferido em 02/10/2020, a seguir transcrito: ”I - 

Considerando que o teor das certidões negativas dos evs. 38 e 58, bem como que já foram realizadas 

consultas de endereços aos órgãos conveniados e oficiados, defiro a citação por edital, com fulcro no art. 

256, II c/c § 3º, do CPC/2015. Expeça-se edital, com prazo de 30 (trinta) dias (CPC/2015, art. 257, III) e 

com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia (CPC/2015, art. 257, IV). II - 

Decorrido o prazo para resposta (item I), determino, desde já, a nomeação de curador especial para atuar 

em nome do(s) executado(s), a ser sorteado no Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, observado o 

disposto na Resolução 305/2014, CJF. Assino o prazo de 10 (dez) dias para aceite. Após, tornem os autos 

conclusos para nomeação.” E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente edital, 

que será afixado em local de costume, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e 

disponibilizado no sítio eletrônico https://www.jfrj.jus.br , na forma da lei, cientificado o réu de que a sede 

deste Juízo está localizada na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, nº 1235, Bairro Nova Liberdade, 

Resende/RJ, e de que o horário de atendimento ao público nas dependências do juízo é das 12h às 17h 

(Resolução  nº 37, de 04/08/2011, do TRF/2ª Região). Todavia, no momento, o contato, para eventuais 

dúvidas,  com o juízo poderá ser via e-mail (01vf-re@jfrj.jus.br) ou via WhatsApp Institucional (21) 

971741087. DADO E PASSADO nesta cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro, aos 20/12/2020. Eu, 

LUCAS OLIVEIRA LOPES DA MOTTA, Analista Judiciário(a), matrícula RJ/18.290, o digitei. 
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ASSINADO DIGITALMENTE 

Rosângela Pinto - Mat. 15.661 

Diretora de Secretaria 

Resende, 13 de janeiro de 2021. 

  

Rosângela Pinto 

Diretora de Secretaria 

 

 

BOLETIM: 2021500157 
 
EXECUÇÃO FISCAL  Nº 0000950-30.2011.4.02.5109/RJ 

 

MAGISTRADO(A): PAULO PEREIRA LEITE FILHO 

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 

PROCURADOR: RENATO MENDES SOUZA SANTOS 

EXECUTADO: JOSE PEREIRA LIMA FILHO 

 

Atenção! Para os cadastrados para recebimento de intimação eletrônica no sistema e-Proc, a publicação 

deste ato no DJE tem caráter meramente informativo, visando à ampla publicidade, e não dá início a prazo, 

que se conta exclusivamente conforme a intimação eletrônica registrada no sistema. Aos não cadastrados 

para intimação eletrônica, a publicação é válida para todos os fins de Direito. 

 

DESPACHO/DECISÃO 

 

I - Em face da manifestação do exequente, suspendo a presente execução por 180 (cento e oitenta) dias, 

tendo em vista o parcelamento administrativo do crédito exequendo. 

 

II - Transcorrido o prazo do item supra, certifique-se e, após, tornem os autos ao exequente para requerer 

o que entender cabível à espécie. Assino o prazo de 15 (quinze) dias. 

 

  

 

 

BOLETIM: 2021500158 
 
EXECUÇÃO FISCAL  Nº 0000877-92.2010.4.02.5109/RJ 

 

MAGISTRADO(A): PAULO PEREIRA LEITE FILHO 

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 

PROCURADOR: RENATO MENDES SOUZA SANTOS 

EXECUTADO: ARCANJO COMERCIO DE PAINEIS LTDA 

ADVOGADO: RJ095692 - SAMUEL MOREIRA CARREIRO 

ADVOGADO: RJ095594 - FABIANE SORIA TEXEIRA 

ADVOGADO: RJ149415 - LUIZ CARLOS BORGES JUNIOR 

ADVOGADO: RJ153937 - ROGERIO DE BARROS LAVARDA 

 

Atenção! Para os cadastrados para recebimento de intimação eletrônica no sistema e-Proc, a publicação 

deste ato no DJE tem caráter meramente informativo, visando à ampla publicidade, e não dá início a prazo, 

que se conta exclusivamente conforme a intimação eletrônica registrada no sistema. Aos não cadastrados 

para intimação eletrônica, a publicação é válida para todos os fins de Direito. 

 

DESPACHO/DECISÃO 

 

I - Em face da manifestação do exequente, suspendo a presente execução por 180 (cento e oitenta) dias, 

tendo em vista o parcelamento administrativo do crédito exequendo. 


