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SEçÃo JUDiciÁRiA DO MARANnÃO

5' VARA

EDITAL DE INTTMAÇÂO
PRAZO: 20(VINTE) DIAS

PROCESSO N' 2008.37.0Q.OQ8536-0
CLASSE : 4100 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE(S) : CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
EXCDO(S) : SAMANTHA MOREIRA DE SOUSA E OUTRO

DE(A) SAMANTH.A. MORElIRA DE COUSA, CPF n' 669.267.693-
20 e JOGO EVANGELISTA MENDES LIMA, CPF n'
762.991 .553-53, ambos em local ignorado ou incerto.

FINALIDADE INTlIMAR para., PAGAR(EM), no prazo de 15(QUINZE)
dias, a importância de R$ 39.781,20 (trinta e nove mil,
setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos), acrescidos de
custas, se houver, sob pena da incidência de multa de 1 0%, e de
honorários de advogados também de 1 0% sobre o montante da
dívida e penhora de tantos bens seus quantos bastarem para a
integral satisf'ação da obrigação (CPC 523, caput e parágrafos),
de conformidade com os despacho a seguir transcrito: "1 --
RetiHlque-se a autuação alterando-se a classe processual para
cumprimento de sentença. 2 - Intime-se o devedor para pagar
o debito demonstrado nas ocorrências 136/140, no prazo de 15

(quinze) dias (CPC 523), através de edital com prazo de 20
(vinte) dias (CPC 513, $ 2' IV). 3 -- Transcorrido o lapso, sem
manifestação ou pagamento, intime-se a Exequente para
requerer o que achar por direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 4 --
Decorrido o lapso acima estabelecido, sem requerimentos por
parte da CEF. determino o sobirestamento (CPC 921 111). 5 --
Decorrido o prazo de 0] (um) ano, sem que a Exequente localize
o Reu, ou bens penhoráveis, remetam-se os autos
definitivamente ao arquivo (CPC 921 111 $ 2'). (a) JOSE
CARLOS DO VALE MADEIRA, MM. Juiz Federal"
CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei.

ADVERTÊNCIA: O presente Edital será aülxado em local de costume na sede deste
Juízo e publicado na forma da lei(CPC 257 11), considerando-se
perfeita a intimação tão logo decorram os vinte dias acima
anotados, contados na forma dos ans. 231, IV c/c 257, 111 do
CPC (Lei 13.105/201 6).
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Expedido nesta cidade de São Luas, aos 21/02/2019.
Eu, c#" , (Cláudia Calma Santos de Mirando), Diretora da Secretaria da 5' Vaa, ülz
digitar e subscrevo.

São aos

ROSÉ CAit]..l51;li${/\ü.i.E MADElji.A
Juiz Federal '\


