
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
1ª Vara Civel de Itabaiana
Av. Dr. Luiz Magalhães S/N
Bairro - Centro Cidade - Itabaiana
Cep - 49503256 Telefone - (79)3432-8400

Normal

201852004601

PROCESSO: 201452000709 (Eletrônico) 

NÚMERO ÚNICO: 0002664-41.2014.8.25.0034

NATUREZA: Execução de Título Extrajudicial

EXEQUENTE: BANCO BRASIL S.A

EXECUTADO E OUTROS: COMERCIAL DE MÓVEIS G.E LTDA

MANDADO DE PENHORA / AVALIAÇÃO

O(A) Exmo(a). Juiz(a). de Direito do(a) 1ª Vara Civel de Itabaiana da Comarca de Itabaiana, Estado
de Sergipe,,

Manda o Oficial de Justiça designado que proceda à PENHORA em bem(ns) de propriedade da
parte executada, suficiente(s) para assegurar o pagamento do principal e cominações legais, no valor abaixo
discriminado, bem como a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma
oportunidade, o executado, de acordo com o disposto no §1º do art. 829 do CPC.

: Certidões de inteiro teor em anexoBem(ns) indicado(s) pelo exequente

: R$ 328.690,49Valor do débito

:Qualificação da parte devedora
Nome: Gileno Carvalho dos Santos e Outros 
Residência: Av Teles Barbosa , , 2480 
Bairro: CENTRO 
Cidade: ITABAIANA - SE - SE

[TM4068, MD86]

Documento assinado eletronicamente por Bruna da Silva OLiveira, Escrivão/Chefe de
Secretaria/Secretário/Subsecretário de 1ª Vara Civel de Itabaiana, em 17/09/2018, às

, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.12:50

A conferência da  está disponível no endereço eletrônicoautenticidade do documento
www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos, mediante preenchimento
do número de consulta pública 2018002280963-68.

Recebi o mandado 201852004601 em _____/_____/__________

Conferência em www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos. Número de Consulta: 2018002280963-68. fl: 1/1
em 17/09/2018 às 12:50:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Assinado eletronicamente por Bruna da Silva OLiveira, Escrivão/Chefe de Secretaria/Secretário/Subsecretário de 1ª Vara Civel de Itabaiana, 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO: 201452000709 (Eletrônico)

NATUREZA: Cível

NÚMERO ÚNICO: 0002664-41.2014.8.25.0034

MANDADO: 201852004601

DATA DE CUMPRIMENTO: 16/10/2018 00:00

DESTINATÁRIO: Gileno Carvalho dos Santos e Outros

ENDEREÇO:
Av Teles Barbosa nº 2480. BAIRRO: CENTRO. ITABAIANA/ SE. CEP:
49500-001

TIPO DE MANDADO: (NCPC) - Penhora e Avaliação

DATA DE AUDIÊNCIA:

C E R T I D Ã O

PENHORADO E AVALIADO, CONFORME AUTO EM ANEXO

Certifico que em cumprimento ao presente mandado, penhorei o imóvel localizado na BR 235, av.
Pedro Teles Barbosa, nº 2480, porém a parte executada afirmou que tal imóvel já não lhe pertencia pois fora
vendido há cerca de 5(cinco) meses. A avaliação fora realizada de forma presumida com base apenas na
localização(região comercial), posto que não tive acesso ao interior do imóvel. Quanto aos demais imóveis
indicados no presente mandado, não foi possível realizar a penhora posto que os endereços eram insuficiente
no tocante ao nome da rua e número do imóvel, bem como o executado afirmou que já haviam sido
penhorados pelo exequente e que não tinha mais notícias dos terrenos. Foto anexa.

[TC402, MD47]

Documento assinado eletronicamente por Geralda Chagas Santana, Oficial de Justiça, em
, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.18/10/2018, às 00:15:14

A conferência da  está disponível no endereço eletrônicoautenticidade do documento
www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos, mediante preenchimento
do número de consulta pública 2018002580916-58.

Conferência em www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos. Número de Consulta: 2018002580916-58. fl: 1/2
em 18/10/2018 às 00:15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Assinado eletronicamente por Geralda Chagas Santana, Oficial de Justiça, 
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Conferência em www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos. Número de Consulta: 2018002580916-58. fl: 2/2
em 18/10/2018 às 00:15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Assinado eletronicamente por Geralda Chagas Santana, Oficial de Justiça, 
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Recebia mandado 1852004601 em  /7/  .45  /  "Cif 	111 IIIHII1111111 

Lir 
Assinado eletro camente por Bruna da Silva Oliveira, Escrivão/Chefe de Secretaria/Secretário/Subsecretário de 1' Vara Civel de Itabaiana. 
em 17/09/2018 s 12:50:09, conforme art. 1°. III, "b", da Lei 11419/2006 
Conferência 	www.flajustr/portal/servicosiudiciais/autenticacao-de-documentos. Número de Consulta: 2018002280953-68, fl: 111 
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Em   ib  /  1 	/  IR  

9-4-ao-1 
Oficial de Justiça/Exee. de Mandados 

/LU  p fi meu, eici  tair  
Cônjuge 

ente em 	o/ 	s 
fl Ir 

E ecu do(a) 

(2 vias. executado,2i Processo) 

1 

PoderJudiciário 
Estado de Sergipe 

1 AUTO DE PENHORA/AMPLIAÇÃO/ARRESTO /AVALIAÇÃO E DEPÓSITO 

PROCESSO: 014 z2o  0_7.2 13 	 d 

EXEQUENTE:  P" ê-)31  0111-4-3FA  S. 	, 	 r NATUREZA)  2f-scuscsie-qa  

tte  
EXECUTAM: CO rara` 

_ Ao(s) 	•:;:b  7;~ 	( 	1  ) dia(s) do mês de  0./...±.4.b:m3  (  G)  do ano de 

dsM  Ti"-Ul  Sa  W-71/4/  (   ZO: I?),  em cumprimento ao mandado  n°201g5RDC/1601   , extraído do processo acima epigrafado, após 
as formalidades legais, procedi com a ( PENHORAI( )AMPLIAÇÃO/( )ARRESTO(s)/( )AVALIAM do(s) bem(ns) eiou 
direito(s) abaixo descritols) da parte devedora depositando-o em poder da pessoa abaixo identificada, que assumiu o 
compromisso de DEPOSITARIO FIEL, prometendo não abrir mão do(s) bem(ns) sem ordem expressa do MM Juiz(a) do feito e 
sob as penalidades da lei. 	 VALOR DA DIVIDA:  R.11 32,5ZG qo, ?  
IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITÁRIO:   6  t.c  er O CA gv4 1. It  O  00  s s  4.4,1-ri c,  

QUANT DESCRIÇAO DO(S) BEM(NS) (MARCA; MODELO; COR; TAMANHO; N° DE SÉRIE; 
ESTADO, FUNCIONANDO OU NÃO, ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O BEM...): 

VALOR: R$ 

01 G 0./ pojil n".N.to.L.: n.. oh° 	Ne,. ,c..  ,..... a ota-n-a.a 70,st  ) a 
.„ 	• „. i. "A ,., 

"Mine= dita ft.; 	tua 	-.....0.Sn..). 	et 3" -r-ai-, 	P.nbskØ  oo voo, n r, 

MO C00,00 
Valor total da AVALIAÇÃO do(s)s bem(ns) pnItorado(s): 

( )Bem(ns) indicado(s)pelo(a) Executado 

9A-0-4^-1 

 

Oficial de Justiça/Exec. de Mandados 

 

(N(fFeita a (t'penhora / ( )ampliação, INTIMEI a parte devedora de que não pode dispor do crédito penhorado e para, querendo, 
oferecer embargos no prazo ( ) 15(quinze) dias, ( ) 30 (trinta) dias, no caso de execução fiscal, ( ) até o dia da audiência, 
conforme item ( 	): 

Intimado, exarou seu ciente e aceitou cópia do presente auto. 
Intimado, negou-se a exarar o seu ciente, aceitando copia do presente auto. 
Intimado, negou-se a exarar o seu ciente, não aceitando cópia do presente auto. 

( 	) Feita a ( )penhora / ( )amp fiação, DEIXEI de intimar a parte, pelos seguintes motivos: 	  

()tf Intimando também da avaliação para, querendo, impugna-Ia no prazo , conforme item 	): 
4)15 (quinze) dias, 
5) Em sendo ação de Execução Fiscal até a datado publicação do edital de leilão de acordo com o artigo 13, parágrafo 

I da Lei 6.830/80. 
( 	) Feito o ARRESTO, por não encontrar a parte devedora nas diligências realizadas, e, nos dez dias seguintes à efetivação da 
medida cautelas, tendo procurado por Ires vezes, em dias distintos, conforme determina o parágrafo único do artigo 653 do CPC, 
Outras Observações Necessárias: 
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Continuação da penhora: Proc.: 
	

Mandado: 

QUANT DESCRICAO DO(S) BEM(NS) (MARCA; MODELO; COR; TAMANHO; N° DE SERIE; 
ESTADO, FUNCIONANDO OU NÃO, ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O BEM...): 

VALOR: RS 

	/Se 	/ 	/ 	 

Oficial de Justiça/Exec. de Mandados Depositaria 
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