
 

NAO-3 - 3º Núcleo de Atividades Operacionais da SJRJ  
30ª Vara Federal do Rio de Janeiro  
Avenida Rio Branco, 243, anexo I, sobreloja, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.040-009 

 
EDITAL N.º EDT.4203.000007-1/2018 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS, PASSADO NA FORMA 
ABAIXO: 
 
O(A) DOUTOR(A) MARCELO DA FONSECA GUERREIRO, JUIZ FEDERAL 
DA 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI 
 
FAZ SABER a todos quanto este EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, 
nesta vara e secretaria se processam os autos do Processo n.º 0009042-
16.2014.4.02.5101 (2014.51.01.009042-0) (Classe AÇÃO MONITÓRIA), movido por 
CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face de IRENE DE ARAUJO NUNES 
FERREIRA, nos quais foi determinada a expedição, na forma da lei, do presente 
EDITAL PARA CITAÇÃO DE IRENE DE ARAUJO NUNES FERREIRA (CPF 
nº 128.795.337-91), que se encontra em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 
(quinze) dias, contados após o término do prazo deste edital (30 dias), pagar o montante 
de R$ 91.814,69, que está atualizado até 12/12/2013, acrescido do valor de 5% (cinco 
por cento) a título de honorários advocatícios; ou, querendo, no mesmo prazo acima 
mencionado, oferecer embargos monitórios (artigo 701, caput, do CPC/2015). Por meio 
deste edital, fica o(a) citando(a) ciente de que: 1) em havendo o cumprimento da obrigação 
no prazo supracitado, estará dispensado(a) do desembolso de custas judiciais (artigo 701, § 1º, 
do CPC/2015); 2) caso opte por apresentar embargos monitórios, eles serão processados 
independentemente de prévia segurança do juízo e o feito prosseguirá pelo rito comum (artigo 
702, do CPC/2015); 3) caso não cumprida a obrigação, nem oferecidos embargos, constituir-se-
á, de pleno direito, o título executivo judicial (artigo 701, § 2º, do CPC/2015); 4) na hipótese de 
revelia, será nomeado um curador especial (artigo 257, IV do CPC/2015). Para que chegue ao 
conhecimento de todos, foi expedido o presente edital, que será publicado na forma da 
lei e afixado no local de costume, ficando todos cientes de que a sede deste juízo se 
situa na Avenida Rio Branco, 243, anexo I, sobreloja, Centro, Rio de Janeiro/RJ. DADO 
E PASSADO nesta cidade do Rio de Janeiro, em 16 de maio de 2018. Eu, RAMON 
PASCHOAL PRUDENCIO DE SOUZA, TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A), o digitei e 
eu, JAMES CORBERT PEREIRA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA, o conferi. 
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