
F A Z S A B E R aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo Federal e Secretaria respectiva, tramita o processo de EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL acima referido, constando como exequente CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF e como executados WILMA KRATOCHWIL, LUIZ
ALFREDO RODRIGUES FARIAS JUNIOR e TEMPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME, cujo objeto é a citação de WILMA
KRATOCHWIL, para o pagamento do débito à exeqüente.

Fica, por este meio, C I T A D A WILMA KRATOCHWIL, CPF nº
847.563.909-78, brasileira, divorciada, empresária, por estar em lugar incerto e não sabido,
para que pague, no prazo de 03 (três) dias, contados após decorrido o prazo do presente
edital, R$ 64.380,83 (sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e três centavos),
válido para agosto de 2017, a ser devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, sob
pena de penhora ou arresto, em tantos bens quantos bastem para garantia da dívida, e para
que, querendo, apresente(m) embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de
segurança do juízo, tudo em conformidade com os termos do processo de execução (art. 827
e ss, do CPC/2015), e despachos, ciente de que será nomeado curador especial (Defensoria
Pública) no caso de revelia (art. 257, IV do CPC).

Ao valor exeqüendo devem ser acrescentados os honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da dívida, sendo esta verba honorária reduzida pela metade,
em caso de integral pagamento no prazo de três dias, contados da citação.

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de
advogado, poderá a executada requerer seja admitida a pagar o restante em até 6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês,
conforme Art. 916 do CPC/2015.

EXPEDIDO nesta cidade de Curitiba, Paraná, aos dez dias do mês de abril de
2019 (10/04/2019). Eu, ____________, Léa Maria Otani, Diretora de Secretaria da 4ª Vara
Federal, conferi e subscrevo, por ordem do MM. Juiz Federal.
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