
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO 

Vara do Trabalho de Nossa Senhora da Glória 
 
 

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO 
 
 

PROCESSO: 0000004-74.2021.5.20.0016 
 

Aos 13 dias do mês de abril de 2022, na Rua Otávio Fernandes de Souza, s/n., próximo 

ao Fórum, Centro, Canindé de São Francisco/SE, CEP: 49820-000, ACADEMIA RB MIX, em 

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

da Glória/SE, na execução movida por MÁRCIO COSTA DA SILVA em face de JORGILÂNIO 

DO NASCIMENTO GOMES - ME, para a cobrança de dívida no valor de R$ 3.945,23 (três mil 

novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), procedi a PENHORA E 

AVALIAÇÃO do(s) seguinte(s) bem(ns) a seguir elencado(s): 

 
01-  1 (uma) Estação de musculação crossover, nas cores preta e laranja, marca 

Metaltec, em bom estado de conservação, o qual avalio em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais); 

02-  1 (um) Aparelho puxador remada alta e baixa, nas cores preta e laranja, marca 

Metaltec, em bom estado de conservação, o qual avalio em R$ 2500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). 

Por oportuno, informo que os valores são aproximados, obtidos em contato com a 

fabricante dos aparelhos, METALTEC Fitness, com base em mercadorias da mesma espécie 

vendidas pela empresa e levando-se em consideração o tempo de uso e a depreciação dos 

bens. 

 

Valor total: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 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. 
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