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AUTo DE pENHoRA/AMpuaçÂoIARRESTo /ÀvarmçÃo n »srósrro
['.stado c1e

PROCESSO
NATUREZA: €' X C c,--r,-r-,.{l
L.\l:Ql:lrNTE: e5'* l'{J.c. Ljç l-<c €c"
EXECU'I-ADO: ÜL;

dia(s) do
cun-rprimento ao mandado n"

a§ legais. procedi conr a (x(1PENHOR-A"/( )AMP

sob as penalicladt-'s r1a lei.
IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITÁRI0: K

de 'fuúl1x:-rü6; d. ancl cle

clo processo acima epigralado, após

S

)ARRIISTo(s )/( >íAVALI ACÕ do(s) bem(ns) e/ou
deverlora depositando-o em poder cla pesscra abaix.o identificada. que assr.uniu o

não abrir do(s) bern(ns) sent do J a) feito e

DA

QUANT DESCRTçÃO DO(S) BEM(NS) (MARCA; MODELO; COR; TAMANHO; No DE SÉruE;
ESTADO, FUHCIONANDO OU NÃO, AC ESSORIOS QUE ACOMPANHAM O BEM...):
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Yalor total da VA do(s)s bem(ns) pnhorado(s)

i) ola) Exeçtitado .( ) Negou-se a

de Execu a)

(Xi Feita a fr)penhora I ( )ampliação. INTIMEI a part{j devedora ile que não po<1e ciispor do crédito penhorado € pal'a, querendri,
ofelecer cmbargos. no pÍaza ( ) lSíquinze; clias. tkt :O (trinta) tlias, no caso de execnçâo fisc,al, i ) atc <-r dià da audiê1cia.
corrlorrneitemrOll:

ã! Iutimado, exarou seu cjentc e aceitou c(rpia do presente auto.
2) lntimado, negou-se a exarar o sen cientc. aceitanclo cópia clo presentç al]to.
3) lntimado. negoLt-sc a exarar o sen cienÍc', nàtr aceitanilo copia do presentc auto.

( ) Feita a ( )penhora,'( )ampliação, DEIXEI de itrtirlar a parte. pelos segiLintes motivr:s:

1 ) Inlinranclo tanibónr da avaliaçào para, querenclo. ir.npugná-la no prazo , conlbrmc iteni ( C(§

( ) Feito

4 )l 5 (quinzc) dias,

$ Err:r sendo ação de Execução Fiscal até a data de publicação do edital de leilào de acorclo conr o arrigo 13, parágrafo
I" da Lci 6.830/8()

o ARRESTO. por não encontrar a pa1-tc der,edora nas diligôrrcias realizadas. o, rlos clez rlias seguintcs à efetivação da
medida cautelar, tcndo procurado por três vezes. cm dias distintos, confonne dctermila o parágratb iurico do ar-rigo 6-5.1 do CPC.
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