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MANDADO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL

 

WALTER MARQUES CARTAXO

 RUA AGENTE FISCAL ANTONIO LADISLAU DA SILVA , 65, FUNCIONARIOS II, 1ª etapa, 

JOAO PESSOA/PB - CEP: 58079-070

DE ORDEM do(a) MM. JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO do(a) CENTRAL REGIONAL DE

EFETIVIDADE, em virtude da Lei, etc, e nos termos do Provimento TRT SCR 01/2009, 

MANDA ao Senhor Oficial de Justiça Avaliador proceder à PENHORA do imóvel: Prédio

residencial, 65, localizado no lado impar da via local XXVII e distando 14m da via local I, Bairro

Oitizeiro, encravado no conjunto denominado cidade dos funcionários II, 1ª etapa, para garantia

da execução, no valor de R$ 19.776,29, , devida nos termos do despacho constante dos autos.

Quando do cumprimento da presente ordem,  deverá ser feita minuciosa descrição do

imóvel, inclusive com a especificação dos dados existentes no Cartório de Registro de

Imóveis e existência de eventuais gravames, tais como outras penhoras, hipotecas ou

qualquer ônus real.

Após a realização da penhora e avaliação, dê-se ciência ao executado e eventual  cônjuge

para apresentação de defesa, no prazo legal, bem como se proceda à averbação no

Cartório de Registro de Imóveis.

Eventual necessidade de envio de resposta/documentos pode ser feita por meio do

seguinte endereço eletrônico: cref@trt13.jus.br

AUTORIZA-SE o Oficial de Justiça a empreender todas as diligências indispensáveis ao fiel

cumprimento deste mandado, determinando-se, sob as penas da lei, às repartições públicas,

cartórios, tabelionatos, bancos ou quaisquer outras instituições que detenham elementos

necessários ao esclarecimento de fatos relativos à causa prestar ao meirinho todo o auxílio

solicitado, desde que vinculado ao seu mister e à presente execução, possibilitando-lhe consultar

livros, arquivos, registros e a obtenção gratuita de certidões, de imediato, quando simples, e, no
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prazo de 48 horas, quando se revestirem de maior complexidade. Tratando-se de gravame

incidente sobre imóveis ou veículos, cópia do presente mandado se constitui em ordem de

registro do auto de penhora, no prazo de 48 horas e de remessa ao Juízo, nos cinco dias

subsequentes, de certidão circunstanciada a respeito do registro e eventuais gravames

existentes sobre o(s) bem(ns) penhorado(s), tudo independentemente de pagamento de

quaisquer despesas (Lei 6.830/80, art. 7º, inciso IV; art. 14, incisos  I a III).

Desde logo, autoriza-se o Oficial de Justiça a solicitar reforço policial e proceder ao registro

fotográfico dos bens penhorados.

(CPC, art. 212, § 2º:" , as citações,Independentemente de autorização judicial
intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver,
e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto
no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal").

RCCC

JOAO PESSOA/PB, 30 de novembro de 2020.

 

ROBERTA CORREIA CAVALCANTE CALDAS

Diretor de Secretaria
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