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e sócio solidário (...) residente na (...)

DESPACHO: Conforme Despacho do evento 03, anexo a este mandado.

O Dr. André Fernando Gigo Leme Netto, Juiz de Direito desta Comi a de Miracema do Tocantins.

MANDA o senhor Oficial de justiça a quem este couber, que em seu cumprimento a requerimento do (a) exeqúente, proceda o
seguinte:

A) CITE o(s) executado(s) por todo o conteúdo da petição, cuja(s) cópia(s) segue(m) em anexo e faz parte(s) integrante(s) deste
mandado e do despacho infratranscrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias pagar(em) a dívida com os juros e multa de mora e

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa ou garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo,
em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqúente. Ou comprovar que obteve parcelamento

perante a Fazenda Pública credora, ficando desde já arbitrados os honorários advocatícios em 15% sobre o valor do acordo, em
caso de pronto pagamento ou não oferecimento de embargos, além das custas processuais;

B) CIENTIFIQUE o executado que poderá quitar o débito de forma parcelada, junto à Fazenda Pública exeqúente, a qual
comunicará a este Juízo eventual quitação ou parcelamento, sendo, nesse caso, obrigatória a apresentação, por parte do
executado, do comprovante de recolhimento das custas judiciais e dos honorários advocatícios arbitrados, para fins de extinção ou
suspensão da presente execução;

C) Decorridos os 05 (cinco) dias, não havendo pagamento ou garantia da Execução, PENHORE-lhe(s) ou ARRESTE-lhe(s) tantos
bens quanto bastem para a satisfação da dívida e acessórios, obedecendo a ordem do artigo 11 da Lei n° 6830/80, nomeando-se

depositário o próprio executado, devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados;

D) INTIME o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se casado(a) se a penhora recair sobre bem imóvel da penhora.
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