
 
 0800043-25.2021.4.05.8201 PROCESSO Nº: - EXECUÇÃO FISCAL

 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATELEXEQUENTE:
 SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA - MEEXECUTADO:

 (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)10ª VARA FEDERAL - PB

 

MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

O MM  da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, Subseção Judiciária de Campina Grande/PB, naJuiz Federal da 10ª Vara 
forma da lei etc.

EXECUTADOS: SISTEMA RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 12.918.108/0001-47)
 RUA APOLÔNIA AMORIM 131 , ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP 58401528ENDEREÇO:

VALOR TOTAL DA DÍVIDA PARA EFEITO DE PENHORA: R$ 18.908,40

 BEM A SER PENHORADO:  SUNDOWN/MAX, PLACA MNF - 1731

 a qualquer Oficial de Justiça Avaliador deste Juízo a quem for este apresentado, passado nos autos em epígrafe que, emMANDA
seu cumprimento, proceda à   , tantos quantosPENHORA do(s) bens do(s) executado(s) acima identificado(a)(s) (cópia anexa)
bastem para a garantia da execução na forma dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80,  depositário, cientificando-o a nãoNOMEIE
abrir mão do depósito, sem prévia autorização do juízo (em caso de recusa do executado em aceitar o encargo, nomeie o leiloeiro
oficial para assumi-lo, lavrando-se termo de compromisso), efetive a  e dê ciência ao(s) executado(a)(s). RecaindoAVALIAÇÃO
a penhora sobre bens imóveis (se casado for o executado(a), intime o cônjuge) ou bens móveis ou em ações, ou debêntures ou
quota ou qualquer título, crédito ou direito societário nominativo, proceda ao  , mediante o consignado no art. 7º, IV,REGISTRO
e art. 14 e respectivos incisos da Lei nº 6.830/80. Em caso de mudança de endereço, deverá comunicar o fato imediatamente ao
juízo, tudo sob as penas da lei.  o(a)(s) executado(a)(s) de que tem(êm) o prazo de  para opor Embargos àINTIME 30 (trinta) dias
Execução (art. 16, III, da Lei nº 6.830/80).

O Executado tem o dever de informar ao juízo onde estão localizados os bens sujeitos à penhora, sob pena sob pena da conduta
omissiva caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, com incidência da penalidade prevista no parágrafo único do art. 774,
do CPC.     

 , na forma e sob as penas da lei.CUMPRA-SE

 

 - Os documentos anexos podem ser obtidos através da rede mundial de computadores (internet), no endereço eletrônicoAnexos
seguinte (  ), o qual deve ser preenchido com as chaves dehttps://pje.jfpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
acesso a seguir indicadas.

          Anexos Chaves de Acesso

Extrato renajud 21071313362559300000008260078

Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) de que a presente ação foi distribuída através do Sistema de Processo Judicial Eletrônico.
Diante disso, qualquer resposta a esta ação, por meio de advogado devidamente habilitado, também terá que ser feita de modo
eletrônico, através do sítio eletrônico https://pje.jfpb.jus.br/pje/, conforme disposto na Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
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