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EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO ANDERSON NETTO SALUSTIANO
PORFIRIO NETTO
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
Processo: 0001427-24.2016.8.16.0172
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto Principal: Nota Promissória
Valor da Causa: R$11.234,09
Exequente(s): • José Bispo da Silva
Executado(s): • Anderson Netto Salustiano Porfirio

Netto
O DOUTOR FERDINANDO SCREMIN NETO, MM. JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DE UBIRATÃ, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente o Executado, que por este Juízo e Cartório se processam os autos
de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em que é Exequente
JOSÉ BISPO DA SILVA e Executado ANDERSON NETTO SALUSTIANO PORFIRIO
NETTO, atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando o mesmo CITADO tendo
o exeqüente alegado em síntese o seguinte: "O Exequente é credor do Executado
pela importância de R$-6.890,00 (seis mil, oitocentos e noventa reais), representada
pelas seguintes notas promissórias, todas emitidas pelo Executado em favor do ora
credor: a. Nota Promissória nº 01, no valor de R$-2.790,00 (dois mil, setecentos e
noventa reais), com vencimento em 15 de outubro de 2013; b. Nota Promissória
nº 02, no valor de R$-2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), vencida em 15 de
novembro de 2013; c. Nota Promissória nº 03, no valor de R$-2.050,00 (dois is mil
e cinquenta reais), vencida em 15 de dezembro de 2013. Ocorre que,nas datas
avençadas para o pagamento das respectivas notas promissórias o Executado
não honrou com sua obrigação, razão pela qual o Exequente por diversas vezes
tentou de maneira amistosa receber os créditos que lhe eram devidos, contudo,
sem sucesso, permanecendo inadimplente o Executado até a presente data. Assim,
restando infrutíferas todas as tentativas amigáveis de eventuais conciliações para
o pagamento espontâneo da divida, não restando alternativa, senão a propositura
da presente execução dos títulos, como forma de ver o seu direito satisfeito com
o pagamento pelo executado da importância demandada. Requer A citação do
Executado, a ser cumprido pelo Senhor Oficial de Justiça, no endereço constante
na inicial, para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o débito no valor de R
$-11.234,09 (onze mil, duzentos e trinta e quatro reais e nove centavos),acrescido
de juros legais e correção monetária; b) Caso não haja pagamento no prazo legal
de 3 (três) dias, requer-se, desde já, que o valor devido que deverão ser de 10%
do valor executado (CPC, art. 827), e se proceda a penhora on-line nas contas
bancárias e xistentes em nome do Executado objetivando a quitação da dívida,
via sistema BACENJUD (CPC, art. 835, I e § 1º); c) caso não seja encontrado
valor suficiente para saldar a dívida, desde logo se requer a penhora sobre
os créditos do veiculo: VW/GOLF, placa ASQ-2001, RENAVAM: 0074.081570-9,
chassi 9BWCG41J7Y4032901, ano fabricação 2000, modelo 2000, combustível
gasolina, cor vermelha, existente junto a Cooperativa Vale do Piquiri -Pr, CNPJ sob
n.81.099.4911-71.Dá-se à causa o valor de R$-11.234,09 (onze mil, duzentos e trinta
e quatro reais e nove centavos). (a) ELIANE MARCIA CANDIDO PAIM. OAB/PR
47.232. DESPACHO: "Autos nº. 0001427-24.2016.8.16.0172. Vistos. 01. Concedo
os benefícios da gratuidade judiciária à parte Requerente. Anote-se. 02. Uma vez
que de fato evidenciadas as situações previstas no artigo 256, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, defiro o pedido de seq. 90.1. Proceda-se a citação do
Executado ANDERSON SALUSTIANO PORFIRIO NETTO por edital, com prazo de
30 (trinta) dias, observando-se os requisitos previstos no artigo 257 do Diploma
Legal supramencionado. 03. Cumpra-se. Intimem-se. Dil. Ubiratã, assinado e datado
digitalmente. (a) FERDINANDO SCREMIN NETO. Magistrado", para que no prazo
de 03 (três) dias, pague (m) o principal reclamado, acrescido das cominações legais,
e para querendo, oferecer (em) no prazo de 15 (quinze) dias Embargos a Execução,
ficando ainda ciente que no mesmo prazo dos embargos poderá depositar 30% (trinta
por cento) do valor do débito, incluídas as custas e honorários e requerer o restante
do pagamento em 6 (seis) parcelas acrescidas de correção monetária e juros de
1% ao mês, sendo que em caso de pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba
honorária será reduzida pela metade, sob pena de penhora. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital que será publicado
e afixado na forma da lei, no átrio do fórum local. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Ubiratã, Estado do Paraná aos vinte e um dias do mês de maio do ano
de dois mil e dezoito. Eu______________________/ROSANGELA SILVA PEREIRA
PEGHIN, Auxiliar Juramentada, o digitei e subscrevi.
FERDINANDO SCREMIN NETO
Juiz de Direito
-Assinado Digitalmente-
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