
DÉCIMA QUARTA VARA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

 
EDITAL Nº EDT.0014.000025-7/2018 

 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO: 20 (vinte) DIAS 

 
DE: LUIZ CARLOS VENEZIANO, CPF 739.395.447-87 
 
FINALIDADE: Citação para efetuar o pagamento da quantia de 
45.949,05 (quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais 
e cinco centavos), atualizada até 04/02/2016, com os devidos 
acréscimos legais, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 829 do 
CPC/2015, relativo à EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
(processo nº 0011986-20.2016.4.02.5101 (2016.51.01.011986-8)), 
proposta por CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL contra LUIZ 
CARLOS VENEZIANO, objetivando o pagamento de dívida relacionada 
ao contrato nº 19.0219.0110.0252839-19. 

ASSUNTOS: 02.08.12 - Empréstimo - Contratos/ Civil/ Comercial/ 
Econômico e Financeiro - Direito Civil 

ADVERTÊNCIAS:  
a) Os honorários advocatícios serão reduzidos à metade em caso de 
pagamento no referido prazo (art. 827, §1º, CPC/2015); 
b) O prazo para oposição de embargos é de 15 (quinze) dias (art. 915, 
CPC/2015);  
c) Há a possibilidade de requerer, no prazo de 15 (quinze) dias, o 
parcelamento do débito em até 6 (seis) parcelas, acrescidas de correção 
monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, reconheça o débito e comprove o depósito 
de 30% do valor executado, acrescido de custas e honorários advocatícios 
(art. 916, CPC/2015). 
d) Não sendo opostos embargos em quinze dias, a parte será considerada 
revel, sendo-lhe nomeado curador especial, nos termos do art. 257, IV, do 
CPC/2015. 
e) Independentemente de nomeação de advogado para o patrocínio da 
causa, as próximas intimações serão realizadas por meio de publicação, 
exceto se a lei de outra forma assim determinar (CPC/2015, art. 346) 
 

SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, 14a. 
Vara. Av. Rio Branco, 243 – anexo 2 – 1º andar – Centro – Rio de 
Janeiro/RJ. Eu, FRANCISCO DA COSTA GONÇALVES, TÉCNICO 
JUDICIÁRIO, expedi o presente edital nº EDT.0014.000025-7/2018, em 
10 de julho de 2018, por ordem do M.M. Juiz Federal desta Vara.  
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Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a JULIO EMILIO ABRANCHES MANSUR.

Juntada feita por FRANCISCO DA COSTA GONCALVES.
Documento No: 74247465-61-0-111-2-910695 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



JULIO EMILIO ABRANCHES MANSUR 
Juiz Federal da 14ª Vara. 
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