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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001413-71.2013.4.02.5118/RJ

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: JORGE LUIZ GOMES DA FONSECA

EXECUTADO: CONSANE ENGENHARIA LTDA

EDITAL Nº 510003968460

COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

PASSADO NA FORMA ABAIXO:

O JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais:

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita nesta Vara, a Ação
EXECUÇÃO FISCAL nº 0001413-71.2013.4.02.5118, em que é Exequente UNIÃO - FAZENDA NACIONAL e
Executado(a) CONSANE ENGENHARIA LTDA e JORGE LUIZ GOMES DA FONSECA, objetivando a cobrança no
valor de R$ 198,90 (cento e noventa e oito reais e noventa centavos) a título de custas judiciais finais. Tendo em vista as
diligências frustradas redigidas por este Juízo na tentativa de localização do Executado, conforme disposto no parágrafo
2º, do art. 275 do CPC/15, é expedido o presente edital para a INTIMAÇÃO de CONSANE ENGENHARIA LTDA e
JORGE LUIZ GOMES DA FONSECA, CPF/CPNJ nº 31646706000159 e 37472593753, em 15 (quinze) dias, para
ciência e cumprimento do DESPACHO/DECISÃO, cujo teor segue abaixo transcrito: "Diante do trânsito em julgado da
sentença que condenou a parte executada ao pagamento das custas judiciais finais (R$ 198,90), bem como da ausência
de comprovação nos autos de recolhimento integral/parcial, determino a sua intimação para comprovar o pagamento
desta, no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto que o pagamento das custas deverá ser realizado por meio de GRU, nos
termos da Resolução nº 3/2011, do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que poderá ser emitida através do
sítio da Justiça Federal do Rio de Janeiro (www.jfrj.jus.br/consultas-e-servicos/custas-judiciais), devendo apresentar
a este Juízo o respectivo comprovante de pagamento." Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar desconhecimento ou erro será o presente afixado no local de costume deste Juízo da Segunda Vara Federal de
Duque de Caxias, na Rua Ailton da Costa nº 115 – 8º Andar – Jardim 25 de Agosto – Duque de Caxias/RJ, funcionando
no horário de 12 às 17 horas.

A parte ré poderá ter ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS DO PROCESSO acessando o sítio
eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica e informando
o número do processo (0001413-71.2013.4.02.5118) e a chave do processo (792583208219).

Expedido por ordem do MM Juízo Federal desta 2ª Vara Federal de Duque de Caxias, em conformidade
com o evento retro, em 04/11/2020.

 

Documento eletrônico assinado por EDUARDO OLIVEIRA HORTA MACIEL, Juiz Federal Substituto, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419,
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