
PorierJueliçiário
Estado de Serci

PROCESS0:'j."- ! Z - -i)--,.:
NATUREZA, ar'riã -i)*4' 

^ExEeuENrE @_-W^ffiD-D»
^ ^ aot.l ldmll o Àil- tt2,} t dia(s) do mês de AON@-LQD do ano de

,t i;,. 1'ta,,L .-r..í,,,,,,( i;)4)-erncunrnrimentoaomandarlolfr:t;).,i..)-1,^.;- r{extr#dodoorocessoacimaeoigrafado.anóst{.i,,} 't'fitt -t,í) t*t ( ;1[);rrrcurnprirnento ao mandacla vf!Lü1:!i)r'.ioi}i extr#'do clo processo acima epigrafaclo, após

as fnnnati.taties legais. procecli com a (rrlPENHORd( )AMPLIAÇÀO,/( ).\RRESTO(s1r( $AVALIAÇÕ do(s) bem(ns) e/ou

AUT O D E PE N HOR-A/ANIPLIAÇÃO/ARRE,STO /AVALIAÇÃO E D EPÓSITO

HO; No DE SÉRIE;
ESTADO, FUNCIONANDO OU NÃO, ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O BEM...}:

Valor total da AVALIAÇ .O do(s)s bem(ns) pnhorado(s):

Beri(ns) indicadots) pelo(a) Executado .( )Negou-seaassumir Fiel Depositár

Oficial de Justiça/Exec. de Mandados Executado(a)

CERTIDÃO

Çx1 Feita a (>{renhora I 1{ampliaçào. INTIMEI e partÇ devedora de que nãr: podc dispor do çrédito penhorado e pârâ" qnerendo.

oferccer ernbargos no prazo ( ) 15(quinze) dias, (\,1 30 (trinta) dias, no caso de execução {iscal, ( ) até o dia da audiência,
conl'orme item {r!l: 

/ \

1) Intimado, exarou seu ciente e aceitou cópia do presente auto.
2) Intirnado, negou-se a exarar o seu ciente, aceitando cópia ilo presente auto.

3) Intimaclo, negou-se a exarar o seu ciente, não aceitando cópia do presente auto.
( ) Feita a ( )penhora i ( )ampliaçào, DEIXEI de intimar a parte. pelos seguintes motivos:

f '.) Intimando também da avaliação para, querendo, inrpugná-la no prazo . conÍbrme item
4)15 (quinze) dias,
5) Em sendo açào de Execução Fiscal até a «lata de ptúlicação do edital de leilão de acortlo com o artigo I 3, parágrafo

l" da Lei 6.830/80.
( ) Feito o ARRESTO, por não encontraÍ a parte devedora nas diligências realizadas,
mediciii c:autelar, tendo procurado por três vezes. em dias tlistintos. conforme determi
0utras Observaçôes Necessarias :

dias seguintes efetivação da

Em

o parágrafo úrnico do artigo 3 do CPC.
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