
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
2" Juizada Especial de Aracaju
Av. Paulo Henrique Machado Fimentel, No 170 - (DlA)
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Cep - 49040-740 Telefone - (79)3234-5543
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PROCESSO: 2A2040200859(Eletrônico)202A4A20A408
N UÍvlERO UN ICO: 0004760-63 .2A2A.8.25.AA84

NATUREZA: Cumprimento de sentença

EXEQUENTE: SELLECTA CLINICA ME

EXECUTADO: VIVIANE ROCHA DE SANTANA

MANDADO DE PENHORA AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

O(A) Exmo(a). Juiz(a). de Direito do(a) 2'Juizado Especial de Aracaju da Comarca de Aracaju,
Estado de Sergipe,,

Manda o OÍicial de Justiça designado que proceda à PENHORA de tantos bens quantos bastern
para a satisfação integral do valor da dívida, com os devidos acréscimos, juros e multas Íixados, especialmente
aquele(s) informado(s) pelo credor abaixo, bem como à sua imediata AVALIAÇÃO.

EÍetivada a penhora e avaliação, caso o depósito dos bens recaia na pessoa do(a) devedor(ai, de
logo se proceda a sua intimação e bem assim a seu cônjuge, sobre o inteiro teor do auto de penhora, afim de
que, no prazo de 05 dias, possa exercêr o direito de propor impugnação ao cumprimento da sentenÇa, na forma
dos arts. 523,§ 1o e 525, § 1',ambos do CPC.

Bem(ns) indicado(s) plo credor: TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA SATTSFAÇÃO |NTEGHAL DO
VALOR DA DIVIDA.

Valor do débito: B$ 2.011,32

Qualificação da parte devedora:
Nome:VIVIANE ROCHA DE SANTANA
Residência:Avenida Dr. Silvio Cabral Santana, Lote 47, quadra, Condomínio Guilhermino Flesende, 500
Bairro:ZONA DE EXPANSAO (ARUAi{A)
Cidade: AHACAJU - SE - SE
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Documento assinado eletronicamente por l§ABELA MARTINS GARCIA LEITE,
Escrivâo/Chefe de Secretaria/Secretário/Subsecretário de 2" Juizado Especial de
Aracaju, em 1!'|.Oi2020, às 01:00:05, coníorme art. 1", lll, "b", da Lei 1 1 .41912006.

A conferência da autênticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
www.tjse.jus.brlportallservicos{udiciaisiautenticacao-de-documentos, mediante pÍeenchimento
do número de consulta pública 2020001931481-46.

Assinacio eletronicamente por ISABELA MAiTJN9 G4RCIA LE|TE, Escrivã<l/CheÍe de SecretarialsecretáriolSubsecretário de 2o Juizado Especial de

)

p. 87



it
(2 vias: I :executado,2 : Pror:esscr)

PROCE§SO:
NATLIREZA: t:<t"AÇ t-|lz{,aArvrc ÔÉ &0\, }=€-ôJc"A.
IIXEQI,ENTE: ,>ti,Ç-Cj:r.yã e,LJ Nrr(.,q ô^Ê
EXECUTADç' $t§lê.r'J-F- B§C4A oÉ 6ÊÉ\t5-ft-§v\rzs

Aob) De4**-56,8\-E ü3 dia(s) clo mês aepue44é#ãLlLlt do aÊô de
@nrcunrpriirrentoaorrrandadalfb&.@-ÜW-wexLarnoooprocessoacimaepigratiaclo,após

as formalidades legais, procedi conr a f--)pENHOery( )â!,tpLIAÇÃCI/( 1.çg1EtT0(sj/( }AVALIAÇÕ do(s) bem(ns) eioE

Poder.Tudiciário
Esta<lo cle

ctrepositanrlo-o em pcden da pessoa ahaix,: irirntificada. quedireito{sl ahirixo descritots} da i:arte deve,Jora
eornprornisso de DEPO§ITÁru* fif L,. prorneten<io

â§§rÍntu n

a) do tbitc e

ÀUTO DE PEN}IÜR.{I Ü/ÀRRE§TÜ IÂ\T.{LIÀC,&O E DEPÜ§ITO

não abrir rio tu4h{ Juiz{
sob as penalidades da lei"
IDENT'IFICÀÇÃO DO DEPÓ§ITÁRIO :

Valor total da AV do(sls b*m{ns) pnhorado(s)
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í ) Eemim) indicaclnísi pelo{a) .( ) a assumir o compromisso de Fiel

Virulnr. rlx
Executarlo{a !

(;i).Feitaa flpenhorai { )arnpliaç:ão, INTitl{ElBiramecievedorailequenât-rpocl-erÍispor"<ir:crsiilitopenhorarloepara.queren<lo.
oferecerembargosno prazo ( j l5(quinzel dias, ( ) 30 {.trintâl dias,no casr: <ie execuçâci tjscal. ( ) ardo diarjaaudiância,
conforme iterri i ).

{Jt,rturra,lo. exarou seu ciente e aúreirou cópia do preseirte auto.
2) lntirnaelo, fiegou-se â exítrar o seu ciente, ;rceitan<Jo cópia di:r presenÍe ftuto"
3) Intimad<1. tlegou-se a e.{arar {! §eu clente. não aceitando capia do presenÍe i}utú.

( )Feitaa()penhora/()arupiiaçíir:r" tliltXt{Ide intimarâFârÍe,pelosseguintesnir:tivos:

de

crrrR'í'tt)Ão

()dlntimando tarnbém da avali
4)15 (quinze) dias,

nçâo para" quelenclo. impugná-la 11r') prazú , conÍi;nne iterrr I ,1:

5) Enr sendo ação de Execução Fiscal até a clata de publicação do erJital de leilãr: de aci:rift: com o artiglo I3, parágr:al.o
1'da Lei 6..c3Si80.

( ) Feito o ARRE§T0, por nâo enconÍrar a pnfte *leveil;ra rras rliligências realizadas. e" ners dez clias seguiutes à *Í'etivaçâr-, cla
rnedicla cautelar, tendo procurado por rrês vezes. enr ilias distintos, contbrrne detennina o paráer"afb únier: áo arliga 653 ilo CpC.
Outras 0bservações Necessárias:
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