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 ATSum 0000946-93.2019.5.13.0009
AUTOR: AFRANIO DA NOBREGA COSTA 
RÉU: ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA - ME E OUTROS (2)

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

ID do mandado: 96083c1

Destinatário: ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA - ME

Certifico que em 19/04/2021, em cumprimento ao MANDADO DE PENHORA E

AVALIAÇÃO, me dirigi a RUA THEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 115, CENTRO,

CAMPINA GRANDE/PB, e ali sendo, procedi penhora nos bens de maior

valia que guarnecem o restaurante de ALDITA FARIAS DE MORAIS

PEREIRA – ME, precisamente:

20 (vinte) mesas de cor branca, com tampo em granito, em bom estado de

conservação e uso, ao preço unitário de R$ 300,00, perfazendo um total de R$

;6.000,00

80 (oitenta) cadeiras, de cor branca, em bom estado de conservação e uso, ao

preço unitário de R$ 50,00, perfazendo um total de R$ 4.000,00;

Um Forno de Inox, para assar pizza, em regular estado de conservação, em uso,

da marca PROGÁS, que avalio em R$ 1.800,00;

Uma Chapa Fritadeira para lanches, da marca Fritomaq, de cor cinza, em bom

estado de conservação e uso, que avalio em ;R$ 1.000,00

Um Balcão refrigerador, em bom estado de conservação e uso, fabricação e

Vendas: Agate Refrigeração Ltda, que avalio em R$ 1.200,00;

Um Balcão expositor para bombons e outras guloseimas, em MDF, de cor branca,

em bom estado de conservação e uso, que avalio em R$ 800,00;

VALOR TOTAL= R$ 14.800,00 (Quatorze mil e oitocentos reais).

Certifico ainda, que naquele local existe ainda um fogão industrial

com dez bocas, contudo cinco bocas não estão funcionando,

inviabilizando uma melhor avaliação, pois o bem não está nem mesmo

em regular estado de conservação e uso, o que decresce em muito o
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seu valor, e que ficou como depositária dos bens a Sra. ALDITA

FARIAS DE MORAIS PEREIRA, o qual assinou o termo de depósito, bem

como tomou ciência da penhora efetuada, recebendo a contrafé. 

JOAO PESSOA/PB, 20 de abril de 2021

GERALDO MEDEIROS DE ARAUJO JUNIOR

Oficial de Justiça Avaliador Federal
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