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                EDITAL N.º EDT.0023.000007-8/2018 


 
EDITAL DE CITAÇÃO, NA FORMA ABAIXO – PRAZO –30(trinta)   DIAS: 

  

A Doutora LUCIANA CUNHA VILLAR, Juíza Federal substituta da Vigésima 

Terceira Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem que por este Juízo, situado à Av. Rio Branco, n.º 243, Anexo II – 8º andar 

- Rio de Janeiro, tramitam os autos da AÇÃO MONITÓRIA n.º 0023963-

09.2016.4.02.5101 (2016.51.01.023963-1) movida por CEF-CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL em face de SABRINA DE FRANCA WITT,  e constando nos autos que a 

ré, CPF n.º 125.053.197-74,  encontra-se em local incerto e não sabido, o 

presente é passado a fim de que a ré efetue o pagamento da quantia de R$ 

87.775,66, ciente de que, sendo efetuado o pagamento, no prazo fixado, estarão 

dispensados do desembolso de custas (artigo 701, §1º, do NCPC), podendo 

apresentar, no mesmo prazo, embargos, nos termos do artigo 702 do NCPC, 

independentes de prévia segurança do Juízo, e que serão processados como 

resposta. No caso, haverá desembolso de custas, ficando a ré ciente de que não 

sendo opostos embargos, no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, e que  este edital será publicado no Diário Eletrônico desta 

Justiça e afixado no local de costume na forma da lei, ficando os mesmos 

cientes de que este Juízo funciona  na Av. Rio Branco, nº 243, 8º andar, Anexo 

II, Centro. Dado e Passado nesta Cidade do Rio de Janeiro, em 06/02/2018. Eu,   

(PAULA NARDOTO NASCIMENTO), TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A), digitei. Eu,   

(THIAGO SIMOES DA SILVA), Diretor da Secretaria, revisei.   

 

LUCIANA CUNHA VILLAR 

Juíza Federal Substituta da 23.ª Vara 
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