
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO 

Vara do Trabalho de Nossa Senhora da Glória 
 
 

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO 
 
 

PROCESSO: 0000296-59.2021.5.20.0016 
 

Aos 13 dias do mês de abril de 2022, na Ótica Diniz localizada na Av. Sete de 

Setembro, nº 115, Centro, Nossa Senhora da Glória/SE, CEP: 49820-000, em 

cumprimento ao mandado expedido pela MMª. Juíza da Vara do Trabalho de Nossa 

Senhora da Glória/SE, na execução movida por ÉRICA OLIVEIRA ARAGÃO em face 

de LENALDA VIEIRA ARAGÃO - EPP, para a cobrança de dívida no valor de 

R$ 18.458,72 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois 

centavos), procedi a PENHORA E AVALIAÇÃO dos seguintes bens a seguir 

elencados: 

 
01-  1 (uma) armação de grau, marca Disney, amarela e azul, ref. DY2 3096 

49-18 C1349 (descrita em uma das “pernas” do produto), nova, a qual avalio 

em R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais); 

02-  1 (uma) armação de grau, marca Carros, vermelha, ref. CA1 3196 48-17 

C469 (descrita em uma das “pernas” do produto), nova, a qual avalio em 

R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais); 

03-  1 (um) óculos de sol, marca Carrera, azul, ref. 4005 S RCTW1 6515 125 

(descrita em uma das “pernas” do produto), novo, a qual avalio em R$ 999,00 

(novecentos e noventa e nove reais); 

04-  1 (um) óculos de sol, marca Carrera, preto com as lentes vermelhas, ref. 

4004 S 8077F 9901 125 (descrita em uma das “pernas” do produto), novo, a 

qual avalio em R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais); 

05-  1 (um) óculos de sol, marca Carrera, preto fosco com as lentes vermelhas, 

ref. 4004 S 003W3 9901 125 (descrita em uma das “pernas” do produto), 
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novo, a qual avalio em R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais); 

06-  1 (um) óculos de sol, marca Carrera, preto com as lentes vermelhas, ref. 

4005 S 8077F 6516 125 (descrita em uma das “pernas” do produto), novo, a 

qual avalio em R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais); 

07-  1 (um) óculos de sol, marca Carrera, branco e vermelho, ref. 4005 S 6HT7F 

6516 125 (descrita em uma das “pernas” do produto), novo, a qual avalio em 

R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais); 

08-  1 (uma) armação de grau, marca Fendi, rosa, ref. FF 0249 35J 140 (descrita 

em uma das “pernas” do produto), nova, a qual avalio em R$ 2399,00 (dois 

mil trezentos e noventa e nove reais); 

09-  1 (uma) armação de grau, marca Moschino, vermelha com detalhes dourado, 

ref. MOS513 C9A 140 (descrita em uma dar “pernas” do produto), nova, a 

qual avalio em R$ 1199,00 (hum mil cento e noventa e nove reais); 

10-  1 (uma) armação de grau, marca Moschino, azul, ref. MOS508 Z19 145 

(descrita em uma dar “pernas” do produto), nova, a qual avalio em 

R$ 1199,00 (hum mil cento e noventa e nove reais); 

11-  1 (uma) armação de grau, marca Moschino, vermelha e dourada, ref. 

MOS507 C9A 145 (descrita em uma dar “pernas” do produto), nova, a qual 

avalio em R$ 1199,00 (hum mil cento e noventa e nove reais); 

12-  1 (uma) armação de grau, marca Steppers Eyewear, bege, ref. 140 

STS-40188 F012 5719 (descrita em uma dar “pernas” do produto), nova, a 

qual avalio em R$ 1100,00 (hum mil e cem reais); 

13-  1 (uma) armação de grau, marca Steppers Eyewear, bege, ref. 140 

STS-40188 F011 5719 (descrita em uma dar “pernas” do produto), nova, a 

qual avalio em R$ 1199,00 (hum mil cento e noventa e nove reais); 

14-  1 (uma) armação de grau, marca Steppers Eyewear, granito, ref. 135 

STS-30002 F110 5316 (descrita em uma dar “pernas” do produto), nova, a 

qual avalio em R$ 1199,00 (hum mil cento e noventa e nove reais); 

15-  1 (uma) armação de grau, marca Steppers Eyewear, em aço, ref. 140 

STS-40152 F082 5516 (descrita em uma dar “pernas” do produto), nova, a 

qual avalio em R$ 1199,00 (hum mil cento e noventa e nove reais); 

Assinado eletronicamente por: DIOGO FELIX DA SILVA - Juntado em: 14/04/2022 14:54:19 - 7c6068b

Fls.: 122



16-  1 (uma) armação de grau, marca Steppers Eyewear, azul escuro, ref. 135 

STS-40146 F092 4821 (descrita em uma dar “pernas” do produto), nova, a 

qual avalio em R$ 1199,00 (hum mil cento e noventa e nove reais); 

17-  1 (uma) armação de grau, marca Steppers Eyewear, azul claro, ref. 140 

STS-30013 F550 5416 (descrita em uma dar “pernas” do produto), nova, a 

qual avalio em R$ 1199,00 (hum mil cento e noventa e nove reais); 

 

Por oportuno, informo que os valores obtidos são os praticados pela própria loja 

para a venda dos referidos bens. 

 

Valor total: R$ 19.684,00 (dezenove mil seiscentos e oitenta e quatro reais), tudo 

para a garantia da dívida referida no mandado, juros de mora, custas e demais 

despesas judiciais até o final. E, para constar, lavro o presente auto que segue 

assinado. 

 

 

DIOGO FÉLIX DA SILVA 

Oficial de Justiça Avaliador Federal 
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