
MONITÓRIA Nº 5000788-33.2018.4.04.7118/RS

AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RÉU: LUIS PASINATO

RÉU: LUIS PASINATO PLANEJADOS - ME

EDITAL Nº 710008119100

CITAÇÃO

Prazo: 30 (trinta) dias

FABRICIO PONTE DE ARAUJO, Juiz Federal Substituto da 1ª Vara Federal
de Carazinho, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, endereço à Rua Bento Gonçalves, n.
214, nesta mesma cidade, com expediente externo das 13 às 18 horas, CITA, pelo presente
edital, LUIS PASINATO, por si e na qualidade de representante legal de LUIS PASINATO
PLANEJADOS - ME, por estar em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 03 (três)
dias, pague o valor de R$ 112.666,64 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e
sessenta e quatro centavos), acrescido das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 827, CPC). FICA CIENTE de que,
caso efetue o pagamento integral no referido prazo, a verba honorária será reduzida pela
metade (art. 827, § 1º, CPC). CIENTIFICA-SE, também, para que no prazo de 15 (quinze)
dias, poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), opor
embargos à execução. FICA CIENTE, ainda, que, no mesmo prazo, e comprovando o
pagamento de 30% do valor em execução (inclusive custas e honorários advocatícios),
poderá requerer, mediante petição nos autos, que lhe seja permitido pagar o restante em até 6
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês
(art. 916, CPC).

O presente edital será afixado e publicado na forma da lei, para que chegue ao
conhecimento de todos.
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EXEQUENTE: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

EXECUTADO: RECRIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
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