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AVENIDA RIO BRANCO, 243, ANEXO II, 7º ANDAR - Bairro: CENTRO - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218-8264 -
Email: 26vf@jfrj.jus.br

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002520-09.2019.4.02.5101/RJ

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
EXECUTADO: ABIGAIL GARCIA LUNA

EDITAL Nº 510005947375

EDITAL  DE  INTIMAÇÃO

(Prazo: 30 dias)

A DOUTORA FRANA ELIZABETH MENDES, JUÍZA TITULAR DA 26ª
VARA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA
FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES:

FAZ  SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
tramita nesta Vara, a Ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002520-09.2019.4.02.5101,
 em que é autor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  e ré ABIGAIL GARCIA LUNA. E,
constando dos autos que ABIGAIL GARCIA LUNA, CPF nº 010.527.397-09, encontra(m)-se
em local incerto e não sabido, fica(m) INTIMADA para ciência do(a) despacho/decisão
prolatado(a), cujo teor consta a seguir, e que o inteiro teor dos autos eletrônicos se encontra
acessível, no site da Justiça Federal do Rio de Janeiro, no sistema EPROC. Despacho: "Intime-
se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar devidamente atualizada, a
dívida baseada em título judicial (R$ 53.338,34), conforme planilha de cálculos apresentada
no evento 91, em maio/2021, ciente de que, caso não ocorra o pagamento voluntário no
aludido prazo, haverá o acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e de honorários
advocatícios de 10% (dez por cento), bem como que, na hipótese de pagamento parcial no
referido prazo, a multa e os honorários de advogado acima mencionados incidirão sobre o
restante, nos moldes do art. 523, caput, e §§ 1º e 2º do CPC. Fica ciente, ainda, a parte
devedora, de que, em conformidade com o §3º do art. 523 do CPC, se não for efetuado o
pagamento voluntário do débito em questão no referido prazo, será expedido desde logo,
mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação observado o disposto
no art. 524, §1º do CPC, bem como se inicia o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente
sua impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, no termos do art. 525 do
CPC. Cumprida a determinação pelo devedor (pagamento/depósito), dê-se vista à parte
credora, para que se manifeste quanto à extinção da execução, no prazo de 05 (cinco)
dias." Ficando ciente ainda de que este Juízo funciona na Av. Rio Branco, 243, anexo II, 7º
andar – Centro – Rio de Janeiro / RJ, no horário de 12:00 às 17:00 horas. E, para que chegue ao
conhecimento de terceiros e interessados, mandei passar o presente Edital que será publicado na
forma da Lei. DADO E PASSADO, nesta Cidade do Rio de Janeiro, aos 30/08/2021. Eu,
ALBA VALERIA PEREIRA FARIAS, TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A), o confeccionei. E eu,
ANA MARTA CAMPOS NETTO DOS REYS CYSNEIROS, Diretora de Secretaria,
subscrevo, autorizada  pelo(a)  MM.  Juiz(a) Federal.
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Documento eletrônico assinado por ANA MARTA CAMPOS NETTO DOS REYS CYSNEIROS, 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 510005947375v2 e do código CRC 32ec47d0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ANA MARTA CAMPOS NETTO DOS REYS CYSNEIROS 
Data e Hora: 30/8/2021, às 17:0:53 
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