
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS 
COMARCA DE PEDRO AFONSO 

CERTIDÃO 

Autos, 0002478-73.2018.827.2733 

Gervando Martins Timbó, Oficial de 
Justiça Ad-Hoc/Avaliador desta Cidade e 
Comarca de Pedro Afonso, atado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc... 

Certifico que, dando integral cumprimento ao r. mandado, 
oriundo desta Comarca, da Ação de Execução Fiscal em que figura como Exequente: A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e como executado a empresa: LOJAS FAMA 
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP, CNPJ 01.254.231/0001-94 e seus 
representantes legais, WILLIAN REZENDE DE LEMOS, CPF 195.863.531-68 e HERICO 
REZENDE DANTAS, CPF 034.278.291-62, dirigi-me ao CRI desta Cidade e Comarca de 
Pedro Afonso-TO, onde PROCEDI A PENHORA de: Um lote de terra urbano sem 
numero, Quadra 06, Loteamento Setor Aeroporto, com uma área de 345,00 metros 
quadrados, OBS: No referido lote consta uma edificaçã o (ponto comercial), com uma 
área coberta de aproximadamente 200,00m2, em perfeito estado de conservação, 
localizado na Av. João Damasceno de Sá, s/tt°, Pedro Afonso-TO. Matricula 3.527, em 
nome da empresa executada, LOJAS FAMA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 
com limites e confrontações descritos na certidão de inteiro teor. DEPOSITANDO-O em 
mãos da própria empresa executada, Lojas Fama Comércio de Confecções LTDA, 
prometendo não abrir mão do bem penhorado sem ordem expressa do MM. Juizo do feito; 
Bem como PROCEDI À AVALIAÇÃO do imóvel penhorado. CERTIFICO também que, 
PROCEDI A INTIMAÇÃO da empresa executada, na pessoa do senhor Edimar Macedo 
Pinheiro, (gerente, pois os executados moram em Araguaina-TO), da Penhora, Avaliação e 
Depósito realizado, bem como do prazo de 30 (trinta) dias para, se desejar, oferecer 
embargos. Certifico ainda que, DEIXEI CÓPIA DO AUTO DE PENHORA, AVALIAÇÃO 
E DEPÓSITO junto ao CRI desta Cidade, para fins de proceder ao Registro da Penhora. 
O referido é verdadeiro. 

Pedro Afonso, 15 de o 

G 	do Martins Tini o 
Oficial de Justiça Ad-Hoc 



AUTO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO 

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 
(15/10/2019), nesta cidade e comarca de Pedro Afonso, estado do Tocantins, em 
cumprimento à determinação extraída dos autos de n.° 0002478.73.2018.827.2733, da 
Ação de Execução, que A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, move em desfavor de: 
LOJA FAMA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP, CNPJ 01.254.231/0001-
94, e seus representantes legais, WILLIAN REZENDE DE LEMOS, CPF 195.863.531-
68 e HERICO REZENDE DANTAS, CPF 034.278.291-62, dirigi-me ao Cartório de 
Registro de Imóveis desta cidade e, aí sendo, após as formalidades legais, procedi a 
Penhora do seguinte bem imóvel registrado em nome da empresa executada, abaixo 
descriminado e avaliado: 

Um lote de terra urbano sem numero, Quadra 06, Loteamento Setor 
Aeroporto, com uma área de 345,00 metros quadrados, OBS: No referido lote consta 
uma edificação (ponto comercial), com uma área coberta de aproximadamente 
200,00m2, em perfeito estado de conservação, localizado na Av. João Damasceno de 
Sá, s/n°, Pedro Afonso-TO. Matricula 3.527, em nome da empresa executada, LOJAS 
FAMA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, com limites e confrontações 
descritos na certidão de inteiro teor. Obs: valor do debito R$ 22.039,34 (vinte e dois 
mil trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), o referido imóvel foi avaliado em, 
R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais). 

A seguir, o bem imóvel penhorado ficara em poder da própria empresa 
executada, Lojas Fama Comércio de Confecções LTDA, prometendo não abrir mão do 
mesmo sem ordem expressa do Juízo do feito e sob as penalidades da Lei. E para ficar 
constando, lavrei este auto, que, após lido e achado conforme, vai devidamente assinado 
pelo gerente da empresa e por Gervando Martins Timbó, Oficial de Justiça Ad-Hoc. 

Pedro Afonso-TO, 15 de outubro de 2019. 

ando Martins 	o 
Oficial de Justiça Ad-Hoc 
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