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MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

 

ADRIANO GOMES DA SILVA GESSO - ME

AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES , 775, IPES, JOAO PESSOA/PB - CEP: 

58028-840

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 que

se dirija ao endereço acima indicado, e ali proceda à  de bemPENHORA

(ns) suficientes para garantia da execução, no valor de R$

, devida nos termos do despacho13.053,24, atualizado até 25/03/2021

constante dos autos.

DESPACHO

Diante da manifestação do exequente

(ID3c67ff8),expeça-se mandado para penhora de tantos

bens quantos bastem à satisfação da presente

execução, devidamente atualizada, a ser cumprido na

sede da empresa. ROSIVANIA PEREIRA GOMES Juiz do

Trabalho Substituto

OBS.: na  petição da parte exequente citada no

despacho acima, este requer: “penhorabilidade dos utensílios e

máquinas de trabalho do promovido para satisfação do débito, caso

não satisfaça o valor devido, que a penhora recaia sobre o estoque

de mercadoria ”
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Eventual necessidade de envio de resposta

/documentos pode ser feita por meio do endereço eletrônico:

vt03jpa@trt13.jus.br OU cref@trt13.jus.br

Desde logo, autoriza-se o Oficial de Justiça a

solicitar reforço policial e proceder ao registro fotográfico dos

bens penhorados.

(CPC, art. 212, §2º: "Independentemente de autorização judicial, as citações,

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").

JOAO PESSOA/PB, 02 de abril de 2021.

VANINI MELO DE ARRUDA

Diretor de Secretaria
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