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PROCESSO DIGITAL
EDITAL ®E CITAÇÃO

PRAZO: 20(VINTE) DIAS

PROCESSO N' 4149-12.20]2.4.0].37Ge - CLASSE: 5i24
AÇÃO : MONITORIA
AUTORA : CAIXA ECON01vílCA FEDERAL
RÉ(US) : ANA MtLRIA NUNES MARFINS

DE(A) AN,4 B/íILÍ©A N[JNES M.ARTINS, brasi]eira. CPF n
008.468.613-80. em ]oca] ignorado ou incerto.

FINALIDADE CITAR para- mo prazo de ]5 (QUINZE) dias, Pagar ou
oferecer embargos. nos [em)os da petição inicial (item 1), das
decisões (itens 4: e 87), respectivamente. a seguir transcritas:
Decisão atem 4: "Promove o(a) Autor(a) a presente ação
monitória para [cr satisfeito crédito decorrente de
desçtnnprimento de contrato que: desprovido de e6cácia de
título executivo. enquadra-se nos requisitos do CPC 1.102a.
restando devidamente instruída a petição inicia] com
documentação apta à propositura da anão, consoante reiterados
precedentes jlirisprudellciais(STJ 247). Assim: expeça se o
competente mandado de pagamento (CPC 1.102b), advertindo
o(s) DevedorÍes) que o seu cumprimento: no prazo de 15 dias,
o(s) iselltará das custas e dos honorários advocatícios. e que:
caso não pague(nl) nem opor)ha(m) embargos no prazo acima
fixado, consÍiuir-se-á o título executivo judicial nos moldes do
CPC 1.102c. {a) JÍOSÉ CARDOS DO VALE MADEIRA - Juiz
Federal''. l)eéisão item 87: "Considerando que restaam
infrutíferas as teahtivas de localização da Pare Ré, exaurindo-
se. portanto, os meios ordinários para sua localização. dentro a
citação editalícia requerida pela Autora. Para tanto, deverá a
Secretaria expedir o respectivo Edital. com prazo de 20 (vinte)
dias, a ser publicado no Diário Eletrânico da Justiça Federal da
I' Região e. se disponível: na plataforma de editais do Conselho
Nacíond de Justiça. çonfomle estabelecido no CPC 257. Resta
dispensada a Ê)ublicação em jomal local: uma vez que a
experiência tem demonstrado a ineficácia desse meio para
localização da parte requerida. implicuido tão somente a
elevação das despesas coma execução, em prquízo direto para
as pentes envol\ idas. O(A) Ré(u) poderá oferecer embargos à
monitória. no prazo de 15 dias, nos tem)os do CPC 702. Silente
a Pane Ré. nomeia-se a Def'ensoria Pública da União como
cwadora especial da requerida, nos [emlos do CPC 72 ll e LC
80/94 4' XVI, pa'a oferecimento de embargos à monitória, razão
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pela qual, se o caso, deverão os presentes autos digitais ser
disponibilizados ao Órgão: para Hino de intimação pessoal.
Cumpra-se. [Jitiine-se.(a) JOSE CARLOS DO VALE
MADEIRA - Juiz federal". CUMPRA-SE, na forma e sob as

penas da lcÊ.

ADVERTÊNCIA(S): 1 0 pagamento a ser eíêtuado comportará. ainda: os honorários
advocatícios. correspondentes a 5% (cinco por cento) do valor
atribuído à causa (An. 701. capa/f. CPC/20] 5);
2 - O pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias: isentará o(s)
devedor(es) de custas processuais (Art. 701. $ 1'. CPC/201 5);
3 - Não sendo realizado o pagamento e nem opostos embargos à
ação moniLória. no prazo de 15 (quinze) dias, constituir-se-á de
pleno direito o título executivo judicial, na forma prescrita no
Art. 70 i. $ 2'': CPC 2015.
4. Será nomeado coador especial em caso de revelia;
5 - O presente Edital sela publicado na fbmia da lei(CPC Art
257 11 - Le! n. 13105.'20] 5), considerando-se perfeita a citação
tão logo decora o prazo de quinze dias acima anotado: contado
na fonTla dos Ans. 231, IV c/c 257, [11 do CPC (Lei n.
] 3105/'2015 );

SEDE DO JUÍZO: Fómm "Ministro Cartas Alberto Madeira" Avenida Senador
Vitorino Freira. Edifício Sede. n' 300. Areilüa. São Luís./MA. 4'
Andar. CEP: 65.031-900. Fine: (098) 3214.5782: Horário de
exoediente: 09:00 às 18:00 horas. e-mail
05vara.ma@ÊTÊ'í .j us.br.

Expedidonesta cidade de São Luís, aos 27/05/2019.
Eu. co-'.(Cláudia Calma Santos de B4irmdal), Diretora da Secretaria da 5' Vma; âz
digitar e subscrevo.

.10sÉ c. CADEIRA


