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DE(A) LtílS AMER]CO DE LIMO, brasileiro- CPF n' 004.901 .592
30, em ]o.ca] ignortldo ou incerto.

FINALIDADE CIT,àR :pma. do prazo de 15 :(QtJlmzE) dias, Pagar ou
oferecer emb:arcos, nQS temio$ da petição inicial. (item 3), da
decisão e despacho (itens 8: 35 e 40): respeçti\ amente: a seguir
transcritas: Decisão item 8: "Promove o(a) Autor(al) a presente
açíão , móniLófia para ter satisfeito çfédãto . decorrente, de
descumprimenlo de contrato que. desprovido de ellcácia de
título executei-ó, enquadra,se nos requisitos do; CPC; 1.] 02a:
restando , de\iidamente instruída a petição inicial com
documentação apta; à propositura da açãó, canso.ante reiterados
precedentes jurisprudenciais (STJ 247}. Assim; expeça-se o
competente mandado de pagamento (CPC 1.1 02b), advertindo
o(s) Devedól(es) que o seü cumpümento, nó praia de 15. dias.
o(s) isentará das custas e dos honorários adVoçatícios, e qle,
caso não pague(h), nem oponllà(iii) embargos no prazo acima
âxado. construir-se-á o títúo executivo judicial nos mo],des do
CPC 1.]02c. (a) ROSÉ C.\RLOS DO VALE ;MADEIRA - Juiz
Federal". Despacho item 35: "1 - Defirn o pedido postulado
pela pai.te Alitora; (item; 34). 2 = Proceda-sê novas buscas nos
sistêmás :disponíveis na JF..- 3 - Localizado: endereço . novo,.
expeça-sé o ;respectivo mandado ou Carta: Preçatóriã. 4 - Em
caso de vovó insucesso. déãro desde logo a medida extrema da

óitaçãÓ póf edital. coú prazo de 2o dias (CPC 256), cóm; a
observância do CPC 257 IT e lv. ía) JOSÉ CARLOS DO VALE
M.AnElkA - Juiz ]ederá]". Despacho itens 40: ,"] - Ante a
certidão, àegatiça lançada .nà oéorrêúéia 3ç?i e .cohsi.dçiando .a
ultima pane da certidão lançada na ocorrência 36. onde se lê
que no sistema ATEI, consta informação acerca de
énc uamelíto do espólio"; e considêrandõ por íiú que no

cadastro .da RFB conota a iníbimaçãa "Suspensa", são elementos
suficientes a se hlêrit a possibilidade de oçorrêllcia : de
falecimento. 2 = Cunlpta-sç. pois. ó que fni deteüninado no
despacho lançado na oconência 35: no que sê refere à citação
por edital. ta) JOSE CARLOS DO VALE. hIADEIRA : Juiz
Fcdéral". CU:MPLA-SE. na: íbrüa e sob ag penas da lei
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ADVERTÊNCIA(S) 1 - 0 pagamento a ser efêtuado comportará. ainda, os honorários
adiocatícÍos. correspondentes a 5% ( Cinco pór cento) do valor
àLrãbuídó à eausê (Art. 701: c'apor. CPC/201 5);
2 - O pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. isentará ot:sl)

devedor(es) de custas processuais (Art. 701, ;$ 1': CPC/20] 5);
3 - Não sendo realizado o pagámellto e nem opostos embargos à
âção úónitória, üo prazo de: ] 5 (qüiiúe) dias. constituir se;á de
pleno direito o título executa\ Q judicial:: nà forma: ,prescrita üo
Art. 70:1;, $ 2'. CPC,'201 5.
4. Será nomeado coador e;specia] em caso de tevetia;
5 - O presente Edital será publicado na forma da !ei. (CPC Art.
257 11 ' Lei n; .13 105.r20] 5), coiJsiderando-se perfeita a cilãção
tàa logo decorrÉI o píazó de \:iate dias acima anotado: contado na
ponha dos, Ans: 231:.:. 1\r c.'c 257. 11] do :CPC (Lei n.
!3105/20 ]'5) ;

SEDE DO: JUÍZO: Fórllú 'iMinistró: Cmloli Alberto Madeira" Avenida Senador
'ç'itórino Freifei Edifício Sede.:n'' 300. 1<reinha,:São Luís/MA, 4'
Andar. CÉP: 65.031-900.; boné:: (098) 3214.57S2: Horário de
expediente: 09100 às 18:00 horas. e-mail
05vara.ma@trfl.ju;s.:br.
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ExpedidonesLa cidade de São Luas, aos l0/06,'2019.
Eu. c4- : (Cláudia Calma Santos de Nlirandal. Diretclra da Secretaria da 5' Vara. íiz
digitar e subscre\-o.


