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PROCEDIMENTO COMUM Nº 0071462-64.2018.4.02.5118/RJ

AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
RÉU: JOSEMAR DE ALMEIDA MUSSAUER

EDITAL Nº 510004774881

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  nº
0071462-64.2018.4.02.5118, em que é autor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e réu JOSEMAR DE ALMEIDA
MUSSAUER, tendo em vista as diligências frustradas redigidas por este Juízo na tentativa de localização do réu, conforme disposto
no parágrafo 2º, do art. 275 do CPC/15, é expedido o presente edital para a INTIMAÇÃO de JOSEMAR DE ALMEIDA
MUSSAUER, CPF/CPNJ nº 58133445787, em 15 (quinze) dias, para ciência e cumprimento do DESPACHO/DECISÃO, cujo teor
segue transcrito: "Ante o requerimento formulado pela parte Exequente, nos termos da Parte Especial, Livro I, Título II, Capítulo III
(“Do Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa”) do
CPC/2015, DETERMINO a intimação da parte Executada para efetuar o pagamento das verbas de sucumbência fixadas na Sentença
(EVENTO 100), no prazo de 15 (quinze) dias, em conta a ser aberta à disposição deste Juízo, junto à Agência 1334 (25 de Agosto),
da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 523, do CPC/2015. Considerando a REVELIA da parte ré, proceda a sua intimação
DO MESMO MODO EM QUE REALIZADA SUA CITAÇÃO por edital/carta com aviso de recebimento nos termos do art. 513, §2°,
do CPC.  O prazo legal para pagamento será contado da data da intimação da parte Executada e, certificado o não pagamento, o
montante da cobrança será acrescido da multa legal de 10% (dez por cento) além de honorários advocatícios, também de 10% (dez por
cento), nos termos do §1º, art. 523, do CPC/2015. Em caso de pagamento parcial, no mesmo prazo, a multa e os honorários incidirão
sobre o valor não pago (art. 523, §2º, do CPC/2015). Fica, desde já, ciente a parte Executada de que, nos termos do art. 525,
CPC/2015, transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que, independente de penhora ou de qualquer outra intimação, apresente, querendo, sua impugnação. Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se." 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 (0071462-64.2018.4.02.5118) e a chave do processo (805054890519).

Expedido por ordem do MM Juízo Federal desta 2ª Vara Federal de Duque de Caxias, em conformidade com o evento
retro, em 05/04/2021.

 

Documento eletrônico assinado por MARIANNA CARVALHO BELLOTTI, Juíza Federal, 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 510004774881v2 e do código CRC 95c861fc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARIANNA CARVALHO BELLOTTI 
Data e Hora: 5/4/2021, às 16:50:20
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