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1º Juizado Especial de Aracaju
Av. Visconde de Maracaju, S/N
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202240101864

PROCESSO: 202140102043 (Eletrônico) 201840100099

NÚMERO ÚNICO: 0005290-36.2021.8.25.0083

NATUREZA: Cumprimento de sentença

EXEQUENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK VIEW

EXECUTADO: FABIO FERREIRA COSTA SANTANA

MANDADO DE AVALIAÇÃO

O(A) Exmo(a). Juiz(a). de Direito do(a) 1º Juizado Especial de Aracaju da Comarca de Aracaju,
Estado de Sergipe,,

MANDA o Oficial de Justiça designado que proceda a AVALIAÇÃO do(s) bem(ns) a seguir descrito
(s), tudo em conformidade com o despacho abaixo.

 Apto nº 205, Bloco 13 - Violeta, integrante do Residencial Park View, situado na Avenida Lauro de Bem(ns):
Brito Porto, 344, Bairro Porto Dantas, nesta Capital, em terreno foreiro da Associação Aracajuana de 
Beneficência, composto de: varanda, sala, circulação, 03 quartos sendo 01 suíte, wc social e cozinha integrada 
com área de serviço. Os mesmos possuem uma parea total de construção 91,59m² sendo 64,15m² de área 
privativa e 27,44m² de área comum, vaga de garagem descoberta nº 342. REGISTRADA sob a matrícula nº 
25.485, do Livro nº 2 no Cartório do 11º Ofício de Registro Imobiliário da comarca de Aracaju/SE.

Despacho: Cadastre-se no SCP Virtual a Caixa Econômica Federal como interessada, bem como seu 
advogado RUBENS MOCHI DE MIRANDA. Cumpra-se a integralidade do despacho anterior, cujo trecho passo 
a transcrever: (...) DETERMINO a lavratura do termo de penhora do imóvel descrito na certidão imobiliária 
juntada aos autos, nomeando, de logo, o executado como depositário do bem. Intime-se o cônjuge, ou 
coproprietário, se houver (art. 842 e 843 do CPC), reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a 
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Intime-se o executado acerca da referida 
penhora, advertindo-o de que possui o prazo de 15 dias para, querendo, impugnar (art. 525, §11, do novo 
CPC). Intime-se o exequente para promover, no prazo de cinco dias, o registro da penhora no ofício imobiliário, 
a fim de que haja presunção absoluta de conhecimento por terceiros, nos termos do art. 844 do novo CPC. 
Advirta-se que o não cumprimento da presente determinação acarretará o indeferimento do procedimento 
expropriatório. Considerando que o débito condominial prefere, inclusive, aos créditos de garantia real como a 
alienação fiduciária, conforme decisão acima colacionada e Súmula 478 do STJ, intime-se o credor 
FIDUCIÁRIO do bem penhorado sobre a constrição ora determinada. Faça a Secretaria constar no mandado 
de intimação a descrição do bem penhorado e o número da respectiva matrícula no cartório, encaminhando 
cópia da certidão que acompanha a petição retro. Apresentada impugnação por quaisquer das partes, intime-
se a parte impugnada para, em 15 dias, manifestar-se. Após, conclusos. Transcorrido in albis o prazo para 
impugnação ou sendo ela julgada, expeça-se mandado de avaliação do imóvel descrito no termo de penhora. 
Após, intimem-se as partes e demais interessados para se manifestarem sobre o respectivo laudo no prazo 
comum de 15 dias (art. 525,§11º do CPC).

Qualificação da parte:
 FABIO FERREIRA COSTA SANTANANome:

 AVENIDA LAURO DE BRITO PORTO, CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK VIEW BLOCO Residência:
VIOLETA AP 205, 344

 PORTO D'ANTASBairro:
 49067003CEP:

 ARACAJU - SE Cidade: - SE

 
 

Assinado eletronicamente por HERMES ALENCAR DE ANDRADE, em 02/05/2022 às 12:09:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
Conferência e acesso ao(s) anexo(s) deste documento em www.tjse.jus.br/autenticador. Número de Consulta: 2022000904166-79. fl: 1/2
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  - somente serão permitidos o ingresso e a permanência aos Advertência: Portaria Normativa nº 5/2022

Fóruns e demais prédios e espaços do Poder Judiciário do Estado de Sergipe mediante apresentação de 
 (2 doses ou dose única) do imunizante contra a .COMPROVANTE DE VACINAÇÃO COMPLETA COVID-19

É dever de todos proteger crianças e adolescentes contra a violência infantil - Disque 100 (Direitos 
Humanos Nacional) ou Disque 181 (Polícia Civil). A Denúncia é anônima. A ligação é gratuita.

Documento assinado eletronicamente por HERMES ALENCAR DE ANDRADE, Escrivão
/Chefe de Secretaria/Secretário/Subsecretário de 1º Juizado Especial de Aracaju, em 02

, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006./05/2022, às 12:09:02

O acesso aos  bem como à conferência de documentos anexados autenticidade do
 estão disponíveis no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediantedocumento

preenchimento do número de consulta pública 2022000904166-79.

Recebi o mandado 202240101864 em _____/_____/__________

_____________________________________________________

FABIO FERREIRA COSTA SANTANA

Assinado eletronicamente por HERMES ALENCAR DE ANDRADE, em 02/05/2022 às 12:09:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
Conferência e acesso ao(s) anexo(s) deste documento em www.tjse.jus.br/autenticador. Número de Consulta: 2022000904166-79. fl: 2/2
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO: 202140102043 (Eletrônico)

NATUREZA: Cível

NÚMERO ÚNICO: 0005290-36.2021.8.25.0083

MANDADO: 202240101864

DATA DE CUMPRIMENTO: 24/05/2022 00:00

DESTINATÁRIO: FABIO FERREIRA COSTA SANTANA

ENDEREÇO:
AVENIDA LAURO DE BRITO PORTO nº 344, CONDOMINIO RESIDENCIAL 
PARK VIEW BLOCO VIOLETA AP 205. BAIRRO: PORTO D'ANTAS. 
ARACAJU/ SE. CEP: 49067-003

TIPO DE MANDADO: Avaliação

DATA DE AUDIÊNCIA:

C E R T I D Ã O

CERTIFICO QUE EFETUEI A AVALIAÇÃO CONFORME LAUDO EM ANEXO

9 9859-5792

[TC1421, MD47]

Documento assinado eletronicamente por GILSON VIEIRA DO NASCIMENTO, Oficial de
, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Justiça, em 25/05/2022, às 00:17:27

O acesso aos  bem como à conferência de documentos anexados autenticidade do
 estão disponíveis no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediantedocumento

preenchimento do número de consulta pública 2022001108026-49.

Assinado eletronicamente por GILSON VIEIRA DO NASCIMENTO, em 25/05/2022 às 00:17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
Conferência e acesso ao(s) anexo(s) deste documento em www.tjse.jus.br/autenticador. Número de Consulta: 2022001108026-49. fl: 1/1
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