
M,'.'.f\ ll.jf ~
t' ;

_~ ;."" ..~';.,-,

•

Tribunal de Justiça de Sergipe

Juizo de Direito da I' Vara Civel de Socorro

PROCESSO: 2004880 I0625 :MANDADO: 201288001689 NATUREZA: Execução F.iscal
-'-"-"-"""'--'""''', ", •• 0.0 .,~- - 1. ~- >" -~"

EXEQUENTE: Fazenda Nacional I EXECUTADA: CIEI' - COM. E IND. G. DE 12MB.DE
. : PAPEL E PLÁSTICO

AUTO DE PENHORA E AVALlAÇAo

/\osfl1(9.0ir~ ( Jg ) di:ls do mês de maio dc 2012, cm eumpri~ento ao mandado supra

indicado. após as formalidades legais. procedi com a PENHORA e AVALlAÇAO do(s) bem(ns) abaixo

dcscrito(s) da parte executada, depositando-ois) em podcr da pessoa abaixo apontada, a qual assumiu u

compromisso dc FIEL DEPOSITÁRlA, prometendo não abrir mão does) bem(ns) sem ordem expressa dota)
MM Juiz(a) do feito c sob as penalidades da lei.

Deserição do bem: 01 (um) lote de terreno, com benfeitorias, própril) para indústria, representado pelo

Lote nO 14. da Quadra 18, situado na Rua 07. no Distrito Industrial de Socorro, neste município, medindo,

1.125,00 m'. limitando-se pcla Jrente eOm a Rua 07. no Indo direito eom o lotc nO15, no Indo esquerdo COmo

lote n" 13, c no fundo com o lote n° 09 da Quadra 18, lodos no Distrito Industrial de Socorro/SE. Sãn as
benfeitorias: a) Muro em alvenaria que percorre toda a frente, lateral esquerda c lllrldos do lerrenn: b)

Guarita de segurança, em alvenaria. coberta, com janelas em vidro; c) Um gnlpão em alvenaria, fechado de

cimn a baixo, com eobertura em telhas de fibra, cimento c piso de cimento. subdividido em dois longos
pátios para alocação de maquinário; ti) Parte da área externa pavimentada eom parnlelepipedos. De tudo
acompanham fotos anexas a este AUTO.

Valor ti" Avaliação:

R$ 370,37 (p/m') x 1.125m' =R$ 416.666.25 (tcrreno):

R$ 463.30 (p/m') x 1.125m' = R$ 521.212.50 (construção/benfcitorias):

V:llor tot,,1 d" Avnli"ção =U$ 937.878,75 (Novecentos c trint" e setc mil, oitocentos c selent" c oito
rcais c setcnta e cinco ccnt"vos).
Obscrvnçi)cs: foram considerados o valor apmxill1:ldo do melro qlladr"do do terreno. !1cg.lIndo oferta Jc compra C'vcnda pr:ltic;tdo!i

na loc;:llidadc, bem como o valor estima o da t'(1nslrução das citadas benfeitorias, .scgutHlo apurado IHl relatório CUB/m~ 110 silío
oticial mY.~cllb.org.br. par:l o lHes de nb ilf20 2.

Assinatura Depositário:

Valor da divida: R$
( ) NCgO\l-SC a assumir l> encargo t1c Depositário

Obs('C'\'nç;ifl: (l l~m ;'lCillla abalinJo. já Ci1Il~ta penhorado nos mHM dn f}roccs;:o 11'"21l1198HUOO"S2. lambém dc~tc Jllí1Q: bem como ((li

informaJo pdil tCpré£etll;mtl: J:l executada. sr. Tndcll. que sobre (I bem incide HIPOn:CA. qual $cja: Ccuilla .de Crcdiw Indu"lriat n"

97/00031.tOliOOI. cmitidn Ctn 0,1/0311997. Alicna\';ln Fidllt'iária Hipolcca l'lT\ I" Grau. 5~ Ofici(l. CIlI f••.,'or do HNB -. H:mco do Nnnlc$IC tlo
Bra~il S/t\,

CERTID,\O

Certifico que. renlizada a penhorn. INTIMEI a parte executada para. querendo. ofcrecer embargos no
prazo de 30 (trinta) dias, por ser Execução Fiscal, para o qual ato, oeorrcU " seguinte sito"ção: /2.1 (C/")-

~r-ll1timado, exaro" o seu ciente. aceitando cópia do prese,ne nto:
. 2) lntimado~ negou-se a exarar o seu ciente. aceitando cópia do presente ato;

3) Intimado. negou-se a exarar o seu ciente, não aceitando cópia do presente ato;
4) Não intimada pelo(s) seguinte(s) motivo(s): _

Intimado també~ (Ja v{lliação para, querendo. impugna-Ia até" datn de publicação do edital dc

Icilão de "cordo eom J::,rti~Jl~ 13 purágrafo I" da Lei 6.830~~.0.

Em i/r/ o.çn«: Ciente e 16t1),~ /2012
/1 .

__ --'--"-I/--.'L, //
Ranierc Fcrnnnllc's d(?-StlUZã'/ Exccutado Cônjoge\J _

Executor de Manl:lmlos - 7953
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Tribunal de Justiça de Sergipe
Juízo de Direito da I" Vara Cível de Socorro

: PROCESSO: 2004880 I 0625
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EXEQUENTE: Fazenda Nacional
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MANDADO: 201288001689 NATUREZA: Execução Fiscal,

EXECUTADA: CIEP-COM. E IND. G. DE EMB. DE

PAPEL E PLÁSTICO
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ANEXO I- FOTOS DO BEM PENHORADO
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