
EDITAL Nº 510003788557 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, 

PASSADO NA FORMA ABAIXO: 

O DOUTOR PAULO ANDRÉ ESPIRITO SANTO BONFADINI, JUIZ 

FEDERAL DA VIGÉSIMA VARA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL virem, ou dele 

tiverem conhecimento, que por este Juízo e Secretaria se processam os autos da 

ação em epígrafe, movida por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF em face 

de ATLANTICORIO LOCADORA E TURISMO EIRELI, distribuída a esta 

Vigésima Vara Federal em 20/07/2018 12:30:54 e registrada sob o n° 

50131064220184025101. Encontrando-se o citando em lugar incerto e não 

sabido, tem o presente edital a finalidade de CITAÇÃO de ATLANTICORIO 

LOCADORA E TURISMO EIRELI, GLAUCIA REGINA SALVATIERRA 

e MIGUEL ALVES MESQUITA, CNPJ e CPF nº 40.403.735/0001-80, 

059.632.187-21 e 36863394715, para os fins do art. 257, 231 e 829, §1º, do CPC, 

para que pague o valor de R$ 394.952,13 (trezentos e noventa e quatro mil, 

novecentos e cinquenta e dois reais e treze centavos) acrescido do valor referente 

a honorários advocatícios determinado em despacho, ciente o(s) executado(s) de 

que terá(ão) prazo de 03 (três) dias úteis para pagar; do prazo de 15 (quinze) dias 

úteis para opor embargos (art. 914, do CPC), e da possibilidade de requerer, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, o parcelamento do débito em até 06 (seis) 

parcelas, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, desde que, no mesmo prazo, reconheça o débito e comprove o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor executado, acrescido de custas e honorários 

advocatícios (art. 916 do CPC), ficando ciente de que o presente Edital será 

publicado e afixado no local de costume e publicado na forma da lei,e de que 

será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC) e de que 

este Juízo da Vigésima Vara Federal funciona na Avenida Rio Branco, 243, 

Anexo II, 11° andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, no horário de 12:00 às 17:00. 

DADO E PASSADO nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 05/10/2020. Eu, 

ADRIANA VAN DER HAAGEN HENRIQUES, o digitei. E eu, SIMONE 

ZONATTO MONTEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, conferi. 
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