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 0000368-79.2018.5.13.0005EXECUÇÃO FISCAL (1116)

 EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

EXECUTADO: EMPRESA EMPRESA DE PRREMOLDADOS S/A

MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO

EMPRESA EMPRESA DE PRREMOLDADOS S/A
58079-796 - RUA SEVERINO BENTO DE MORAIS - GROTAO - JOAO PESSOA - PARAÍBA

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, à vista do presente mandado, expedido nos autos
do processo identificado em epígrafe, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço acima indicado, e ali
proceda à  de bem(ns) suficientes e/ou veículo abaixo descrito, para garantia da execução noPENHORA
valor de , devida nos termos do despacho constante dos autos.R$ 39.343,37 

Deve ainda o Oficial de Justiça, EM CASO DE VEÍCULO, proceder à remoção do bem penhorado, DE
, nomeando como depositário o leiloeiro oficial designado por este Juízo, IMEDIATO fica desde já

ciente o executado, de que todas as despesas decorrentes da remoção e armazenagem do bem
penhorado, será de sua inteiro responsabilidade, fica ciente ainda,   que o valor da comissão do
leiloeiro corresponderá ao percentual diário de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor da
avaliação, na forma do art. 789-A, VIII, da CLT, observado o limite de 10% (dez por cento) do

 (valor da avaliação  art. 122).Provimento Consolidado,

Desde logo, autoriza-se o Oficial de Justiça a solicitar reforço policial, proceder ao registro fotográfico
dos bens penhorados, bem como cumprir a presente determinação nos domingos, feriados, e após às
20h00 (  art. 172, § 2º).CPC,
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