
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário

Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro Alta Floresta D’Oeste – RO – Cep: 76954-000 – Fone: (69) 3641-2239, E-mail : afw1civel@tjro.jus.br 

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 Dias

CITAÇÃO  DE:  PEDRO  REZENDE  AMBROSINI,  brasileiro,  empresário,  estado  civil  ignorado,
portador da Cédula de Identidade RG n°860035 SSP/ES e do CPF n°929.350.017-53, atualmente em local
incerto e não sabido.

Processo            : 7000465-20.2018.8.22.0017
Classe                : MONITÓRIA (40)
AUTOR: AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA
Advogado(s) do reclamante: ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL
RÉU: PEDRO REZENDE AMBROSINI
Valor da Ação: R$ 1.549,82

FINALIDADE:  CITAR e INTIMAR o requerido acima qualificado, da propositura da presente ação,
para, pagar o débito no valor de R$ 1.542,89 (um mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove
centavos), bem como o valor dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à
causa (CPC, art. 701), no prazo de 15(quinze) dias.

Fica ainda advertido, que se efetuar o pagamento do débito e dos honorários no prazo assinalado, ficará
automaticamente  isento  do pagamento  das  custas  processuais  (CPC,  artigo 701,  §  1º).  Do contrário,
poderá ser condenado ao pagamento da referida despesa também.

Fica  ainda  INTIMADO de que  poderá  opor  embargos nos próprios  autos,  no  prazo  acima indicado,
independentemente de segurança do juízo (CPC, artigo 702), hipótese em que, caso alegue que o valor
pleiteado pelo autor seja superior à dívida, cumprir-lhe-á informar imediatamente o valor que entende ser
o correto e apresentar a planilha/demonstrativo discriminando o valor atualizado da dívida (CPC, artigo
702, § 2º), sob pena de rejeição liminar dos embargos se for esse o único fundamento dos embargos ou de
não conhecimento da alegação de excesso (CPC, artigo 702, § 3º).

Alta Floresta D'Oeste, 5 de julho de 2018.

ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz(a) de Direito
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