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                EDITAL N.º EDT.0023.000012-2/2016 

*02221002300001222016* 
 

EDITAL DE CITAÇÃO, NA FORMA ABAIXO – PRAZO –  (20)   DIAS: 

 

A Doutora MARIA AMELIA ALMEIDA SENOS DE CARVALHO, Juíza 

Federal titular 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 ORDINÁRIA/IMÓVEIS n.º 0013320-60.2014.4.02.5101 

(2014.51.01.013320-0) movida por LINDAILZA KARLA DA SILVA em 

face de CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS,  e 

constando nos autos que a ré IMOBILIÁRIA CONCEITO E IMÓVEIS, 

CNPJ n.º   16.605.328/0001-71,  encontra-se em local incerto e não 

sabido, o presente é passado a fim de CITÁ-LA para os atos e 

termos da ação e, querendo, contestar o pedido de rescisão do 

contrato firmado entre a autora e os demais réus, com a 

respectiva devolução dos valores pagos e condenação em danos 

morais, ficando ciente de que não contestado o pedido no prazo de 

15 dias, após expirado o prazo do presente, presumir-se-ão 

aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora, 

nos termos do artigo 341 do NCPC, e que 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 30/09/2016. Eu,   (SILVIA POZO 

LINDGREN BARRETO), DIRETOR(A) DE SECRETARIA, digitei.  
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