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MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO  

 

DESTINATÁRIO: BATISTA & SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA 
RUA 5 , 113, QD. 1-B LT. 4, SETOR CAMPINAS, GOIANIA/GO - CEP: 74523-190 

 

VALOR DA EXECUÇÃO: R$8.627,64, ATUALIZADO ATÉ 15/02/2022
 

O Juiz , da 7ª VARA DOCELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO
TRABALHO DE GOIÂNIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei.

MANDA, ao(a) Oficial(a) de Justiça Avaliador, a quem for este
distribuído, à vista do presente mandado, que, em seu cumprimento, dirija-se ao
endereço acima indicado, onde é encontrado(a) , e proceda à O(A) EXECUTADO(A)

de tantos bens quantos forem necessários paraPENHORA,   AVALIAÇÃO e REMOÇÃO 
garantir a execução e que se encontrarem em poder do(a) executado(a), ficando
nomeado como fiel depositário o reclamante e/ou um de seus advogados JOAQUIM

 e LEANDRO DA CUNHA - OAB: 33.956GO PATRYCK LEANDRO XAVIER CUNHA (ELSONIO
, que receberá ePATRYCK XAVIER FERNANDES) (NOME ANTIGO) -   OAB: 60.173GO

assinará o presente Mandado, acompanhará a diligência e oferecerá os meios para a
remoção e o depósito dos bens penhorados, sob pena do(a) Oficial(a) de Justiça ficar
dispensado(a) de realizar a diligência.

Caso seja criado qualquer obstáculo ao cumprimento desta
ordem judicial, fica o(a) oficial(a) de justiça autorizado(a) a solicitar auxílio de força
policial, servindo este mandado como ofício requisitório do Juízo, bem como proceder
ao arrombamento, neste caso acompanhado de outro oficial de justiça e do advogado
do exequente, correndo por conta deste as despesas necessárias. Autoriza-se desde
logo a realização de diligências em qualquer dia ou hora (artigos 770 e parágrafo único,
da CLT, e 212, §§ 1º e 2º, do CPC). 
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Este mandado tem caráter itinerante, podendo o oficial de
justiça diligenciar em qualquer endereço da competência deste Juízo ou da área
abrangida pela Central de Mandados a que está vinculado, ou mesmo redistribuí-lo no
âmbito da 18ª Região da Justiça do Trabalho.

Custas executivas (artigo 789-A da CLT) de R$ 11,06 (zona
urbana) ou R$ 22,13 (zona rural), a cada diligência do oficial de justiça.

 Eu, , conferi.LETYCIA MENDES COSTA

GOIANIA/GO, 15 de fevereiro de 2022.

CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO
Magistrado
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CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

ID do mandado: 7cb8f94
Destinatário: BATISTA & SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Certifico que compareci à Rua 5, nº 113, qd. 1-B, lt. 4, Setor
Campinas,  Goiânia, no dia 17.03.2022, às 18h, onde procedi à penhora e avaliação dos
seguintes bens:

Uma máquina de coluna, para confecção de calçados, marca Lanmax, mod.
GC24018, em regular estado de conservação e funcionamento normal, avaliada
em R$ 500,00;
Um forno microondas, marca Brastemp, sem o prato giratório, em bom estado de
conservação, avaliado em R$ 100,00;
Um esmeril de bancada, marca Gamma, ref. 16858, em bom estado de
conservação, avaliado em R$ 150,00;
Uma máquina de pressão para pregar botão, em bom estado, avaliado em R$
80,00;
Uma lixadeira industrial, com aspirador, motor marca Kol Bach, trifásico, em bom
estado, avaliado em R$ 1.000,00;
Uma geladeira, cor branca, marca Dako, em bom estado, avaliada em R$ 250,00;
Um computador completo, com monitor marca Samsung, teclado Lennovo, com
estabilizador, gabinete, mouse e duas caixas de som, em bom estado, avaliado
em R$ 400,00;
Um computador de mesa, com monitor marca Aoc, com teclado, gabinete, mouse
e estabilizador, em bom estado, avaliado em R$ 400,00;
Uma impressora, marca HP, mod. Officejet 4000, em bom estado, avaliada em R$
150,00;
Duas mesas para escritório, em forma de L, com duas gavetas, em madeira MDF,
em bom estado, avaliada cada unidade em R$ 350,00, totalizando R$ 700,00;
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Duas mesas para escritório, sendo uma com cerca de 1,5m de comprimento e a
outra com 1,20m, com duas  gavetas, em bom estado, avaliado cada unidade em
R$ 200,00, totalizando R$ 400,00;
Um armário organizador, com duas gavetas, em madeira MDF, em bom estado,
avaliado em R$ 200,00;
Um arquivo, com quatro gavetas, em madeira MDF, em bom estado, avaliado em
R$ 200,00.

 

Total das avaliações …………………………….  R$ 4.530,00 (quatro mil,
quinhentos e trinta reais).

Certifico que fui acompanhado na diligência pelo advogado do
reclamante, Dr. Patryck Leandro Xavier Cunha, que desistiu da remoção dos
bens,  concordando  com a nomeação da sócia da executada, Sandra Santos, como fiel
depositária.

Assim,   nomeei como fiel depositário dos bens penhorados a
sócia da executada, Sandra Santos,   RG 2065732, 2ª via, DGPC-GO, CPF 607.494.151-
34,  domiciliado na Rua 5, nº 113, qd. 1-B, lt. 4, Setor Campinas,  Goiânia, que se obriga
a não abrir mão dos bens sem autorização do(a) MM. Juiz(a), sob as penas da lei.

Certifico que intimei a executada para ciência da penhora e
avaliação, bem como de que tem o prazo de cinco dias para embargos, na pessoa da
Sra. Sandra Santos, sócia,  que ficou  de tudo  ciente, recebeu a contrafé e apôs a sua
assinatura na certidão de intimação.

Certifico, por fim, que não encontrei bens suficientes na sede da
executada para a garantia integral da execução.

 

, 23 de março de 2022
VALMIR OLIVEIRA DA MOTA
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