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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5002283-58.2018.4.02.5117/RJ

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
EXECUTADO: PERFUMANIA DE ALCANTARA - PERFUMARIA LTDA

EXECUTADO: JAN OLOF ABAD STEFENSON

EDITAL Nº 510003859565

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS, PASSADO NA
FORMA ABAIXO: 

O(A) DOUTOR(A) ERIK NAVARRO WOLKART, Juiz(a) Federal
Substituto(a) NA 2ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem
que, neste Juízo tramitam os autos da AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
processo n.º 50022835820184025117, movida por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -
CEF em face de JAN OLOF ABAD STEFENSON e PERFUMANIA DE ALCANTARA -
PERFUMARIA LTDA. E, constando dos autos que o(a) Réu(Ré) INTIMANDO encontra-se
em local incerto e não sabido, é expedido o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JAN
OLOF ABAD STEFENSON, CPF: 13438338769 e PERFUMANIA DE ALCANTARA -
PERFUMARIA LTDA, CNPJ: 01487480000120, com o prazo de 20 (vinte) dias, para
ciência do DESPACHO/DECISÃO a seguir transcrito:

Tendo em vista o trânsito em julgado do(a) acórdão/sentença e considerando o requerimento
expresso apresentado pelo (a) exequente no evento retro, intime-se o executado por edital com
prazo de 20 dias, para que cumpra a obrigação de acordo com os cálculos apresentados, no
prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, devendo a parte executada atentar para o fato
de que, caso não haja pagamento no prazo determinado, o montante da condenação será
acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado no montante de 10%,
conforme art.523,§1º, NCPC.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima, a multa e os honorários previstos incidirão
sobre o restante, nos moldes do art.523,§2º, NCPC.

Por ocasião da intimação deverá também o executado ser cientificado de que transcorrido o
prazo estabelecido no art.523, NCPC, para cumprimento voluntário da obrigação, iniciar-se-
á, independentemente de nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentação de
impugnação, nos termos do art.525, NCPC.

Depositados os valores,   autorizo a CEF a apropriar-se da quantia depositada, o que deverá
ser comprovado nos autos, conforme art. 215 da Consolidação de Normas Atualizada da
Corregedoria do TRF da 2ª Região.

Por outro lado,  não efetuado o pagamento E apresentada impugnação, voltem os autos
conclusos.
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Por fim, transcorrido o prazo acima e não havendo pagamento e nem apresentação de
impugnação, dê-se vista a exequente para que requeira o que for de seu interesse, no prazo de
05 (cinco) dias, oportunidade em que deverá apresentar seus  cálculos acrescidos da multa e
honorários acima mencionados.

Nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se. 

Chave de acesso ao processo virtual: 396236493218

E,  para  que chegue ao conhecimento do(a) CITANDO/INTIMANDO(a),  é
expedido o presente, que será publicado no Diário Oficial Eletrônico
(https://dje.trf2.jus.br/DJE/Paginas/Externas/inicial.aspx), bem como no site da Justiça
Federal do Rio de Janeiro (https://www.jfrj.jus.br/consultas-e-servicos/editais),  ficando
o(a) mesmo(a) ciente de  que  este  Juízo funciona na Rua Coronel Serrado, nº 1000, 13º
andar, Zé Garoto,  São Gonçalo, RJ, no horário de 12:00 às 17:00 horas.

DADO E PASSADO, nesta cidade de São Gonçalo, aos 15/10/2020. Eu,
LILIANE AMORIM PEREIRA DE ARAUJO , Técnico Judiciário, o digitei. E eu, ALAN
SANTOS CARDOSO, Diretor de Secretaria, o subscrevo, autorizado(a) pelo(a) MM. Juiz(a).

 

Documento eletrônico assinado por ALAN SANTOS CARDOSO, Diretor de Secretaria, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 510003859565v2 e do código CRC 1dcbba0d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ALAN SANTOS CARDOSO 
Data e Hora: 16/10/2020, às 19:12:50 
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