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,やC堅S9ド。四卿讐-80 .20 12 .4 ・8201 ・  EXECUcAO nSCAL 
EXEQUEIN1'E: FAZENDA NACION L 
EXECUTADO: PONTUAL INDUST1AE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDA 
CURADOR AI) HOC: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 
10 VARA tFEDERAL ・  PB (JUIZ FEf)ERAL SUBSTITUTO) 

MANDADO D PENHORA, AVALIA O E INTIMAいO 

o讐！挫Federal da lo' Var Federal da Se'o Judici'ria do Estado da Paraiba, Subseo 
JUU1CIdF1a ue しampina uranueノドo, na mana aa iei etc. 

MANDA 'a quaLquer OficiaL i de Justi9a Avaliador deste Ju zo a quem for este 

apreserRaao, passaco nos autos em epigrate que, em seu cumprimento, proceda 

artnlflu讐  em oens 0o5) Pxecuta99(s), tantos quantos bastem para a garantia 
cia exequ9ao na rorma aos, rtigos 'lo e 11 cia Lei nU 6.330180, conforme dados 
abaixo: 

EXECUTAbOS/ PONTUAL INDUSTRLk E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDA CPF-CNPJ: 
O2.45O. 59IO001 -55
ENDERE O DO EXECUTADO: Rua P4estdente Costa e SiLva, 788, Santa Rosa, Campina Grande/PB 
ULSLKIAQ DO BEM IMOVEL: im6vel descrito na pag. 138, do Id. 4058201.2500798 (em 
anexo

)VALOR ITAL DA DIVIDA PARA EFITO DE PENHORA: R$ 33.826,05 

NOMEIE deposit白rio (em clso de recusa do executado em aceitar o encargo, 
nomeie o Lei[oeiro oficiaL para assumi-Lo, Lavrando-se termo de compromisso), 
efetivei a AVALIACAO e d6 Elencia ao(s) executado(s). ou. na  faLta deste, ao seu 
representante tegat. intime o conjuge Co(a) executado(a), se casado(a) ror, e 
proceda ao REGISTRO. mediante o consianado no art. 7o. IV. e art. 14 e 
respectivos incisos aa Lei nr 6 .oiuノou, intimanco o unlcial ao Registro cie Imoveis 
competente para que proceda ao registro, a quem se fara entregada contraf e 

copia9o ド「乎gou cio aut cie penttora・’岬TIFI糾E 9 deposit叩oa りao abrir 
mao a甲  aeposito, sem previa autoriza'ao ao juizo. tm caso ae muaan'a ae 
endereCo, dever comunicar o fato imediatamente ao luizo. tudo sob as penas 

I 

世TI!i?(a)(s) executado(1)(s) de que tem(6m) o prazo de 30 (trinta) dias para 
opor tmDargos a 上xecu'ao xart. 16, III, da Lei n。  6.830/80). 

cUMpRA-sE, na forma e sob as p nas da Lei 

ANEXO(S): copia da peti'ao/certidao indicando os bens (pag. ii*, ao ia. 
40582叩  ・  2500798）・  

Ficalmi otsi executadotsi advertidof si de aue a Dresente acho foi distribuida atrav's do Sistema 
de Processo Judicial Etetrnic0. Diante disso. aualouer resDosta a esta ac'o. Dor meio de 
aavogaao aevioamente nabilitapo, tambem tera que ser teita d e moao eietronico, atraves ao 
sitio eletr6nico https://pjejfpb.jus.br/p)eノ,  conforme disposto na Lei n。  ii .419, de 19 de 
dezembro de 2006 e na Resotut昌o no 185. de 18 de dezembro de 2013. do Conselho Nacional 
ce justi'a. 
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Cientifique-se tamb'm que este juzo funciona no Frum da Justia Federal, localizado na Rua 
Edgard Vit,rim Meira, s/n, Liberdade, Campina Grande/PB, com expediente no hor'rio das 09h00 s 
18h00, de thgunda a sexta-feira. 

Dado e passado peLa Secretaria da 10a Vara FederaL. Eu, servidor, digitei e conferi o presente 
expediente, e assino (eletronlcamdnte) por ordem do Juiz, nos termos do artigo 250, VI, do C6digo 
de Processo Civil. 

Processo: OOOO728-8O'2O12.4.O5.82O1 
Assinado eletronicamente por: 
JOAO EUDIVAN SOARES SANTANA - 
Servidor Geral 
Data e hora da assinatura: 18/09/2019 
08:52:50 
Identificador: 4058201.4406455 
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Para conferencia da autenticidade do 
documento: 
https：ノノpje.jfpb.jus・br/je/Processo  
/ConsultaDocumento/listView.seam 
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