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MM. Juiz(a) de Direito da VILA VELHA - 6ª VARA CÍVEL do Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei etc.

FINALIDADE

, atualmente em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da presente ação para, no prazo de 03 (três) dias, PAGAR a dívida 
no valor de 

ADVERTÊNCIAS
a) PRAZO: O prazo para Embargos é de 15 (quinze) dias, a partir do prazo supracitado;
b) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC);
c) Será considerado ato atentatório à dignidade da justiça quando o executado, intimado, deixar de  indicar ao Juiz, quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora 

de outras sanções de natureza processual ou material, nos termos do artigo 774 do NCPC;
d) Nos prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1%(um por cento) ao mês (art. 916 do CPC);
e) Será nomeado curador especial em caso de revelia.

DESPACHO
Fl:

Vistos em inspeção

Realizada a consulta via SIEL e INFOJUD, constatou ser o endereço do Executado o mesmo da exordial.

Cite-se a parte executada por edital, conforme requerido pelo credor, observando a Secretária às exigências contidas no art. 257 do CPC, para, no prazo de três dias, 
pagar (em) a quantia postulada, devidamente atualizada, acrescida de juros legais, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor correspondente a dez por 

ainda, oferecer (em) embargos no prazo de quinze dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, nos termos do art. 915, do Código de Processo Civil.

parágrafo único do art. 257, haja vista que a publicação do edital nos termos do inciso II do referido artigo ainda não foi disponibilizado por este Tribunal, sob pena de 
extinção, com base no art. 485, IV do CPC.

Intime-se a parte autora para providenciar as publicações que lhe são atinentes, no prazo de 10 (dez) dias. O prazo do edital será de 30 (trinta) dias.

Intime-se e cite-se.

Nomeio Curador Especial ao(s) réu(s) certo(s), citado(s) por edital, para a eventualidade de serem declarados revéis, o(a) defensor(a) público(a).

Diligencie-se.
 

 

Vila Velha-ES, 27/01/2021  
 

JOSIANE GUARNIER DA COSTA CARDOSO
ANALISTA JUDICÁRIO AJ DIREITO

Aut. pelo Art. 60 do Código de Normas


