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DECISÃO

Autos n° 0000374-73.2016.827.2735

Chave do processo: 844092042316

1.
2.

3.

4.

5.

Recebo a inicial.

Cite-se por oficial de justiça a parte executada para que no prazo de 03 (três) dias úteis, efetue o pagamento
da dívida (art. 829, caput, CPC).

No mesmo ato, intime-se a parte executada quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para
oferecimento de embargos, contados na forma do art. 231 do CPC/2015, conforme o caso (art. 915,
CPC/2015).

Dê-se ciência a parte executada de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três)

dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1°, CPC/2015); b) no prazo para
embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a divida do
exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e
honorários de advogado (art. 916, CPC/2015) .

Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito pela parte executada,

determino que o Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda via do mandado, proceda
de imediato à penhora do bem dado em garantia imóvel descrito na inicial (art. 835, §3°, CPC/2015) e a sua

avaliação, lavrando-se o respectivo auto (art. 829, § 1°, CPC/2015). Na mesma oportunidade, intime-se à

parte executada da penhora e avaliação, observando-se o disposto nos §§ 1° ao 4° do art. 841, do CPC/2015.

Por se tratar de bem imóvel observe o oficial o determinado no art. 842, CPC/2015.

Caso não seja encontrada a parte executada, determino que o Oficial de Justiça arreste tantos bens quanto

bastem para garantir a execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 8.009/90; e nos 10 (dez)

dias úteis seguintes à efetivação do arresto, procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis

distintos para intimação; não a encontrando e havendo suspeita de ocultação, poderá realizar a citação com
hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, CPC/2015).

Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, arbitro os

honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, reduzindo-os pela
metade (art. 827, § 1°, CPC/2015).

A presente decisão serve de mandado.

Cumpra-se.

Pium, TO, data e hora do sistema e-proc.
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JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito
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AUTO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO

Aos 28{vinte e oito) dias do mês de outubro do ano de dois
mil e dezesseis (2016), em cumprimento ao respeitável mandado exarado pelo
MM. Juiz de Direito Jorge Amâncio de Oliveira desta Comarca de Pium, Estado do
Tocantins, e extraído dos Autos n° 0000374-73..2016.827.2735, em que é parte
Exeqúente COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PARAÍSO
DO TOCANTINS E REGIÃO LTDA- SICOOB-CREDIPAR, e parte Executada
RAIMUNDO ALVES BRAGA JÚNIOR E JAQUELYNE PEREIRA MARTINS;
diligenciei no endereço indicado, onde lá, de posse do mandado e com as
cautelas de estilo, procedi a PENHORA, AVALIAÇÃO e DEPÓSITO do seguinte
Bem, conforme segue descrito:

• 01 IMÓVEL URBANO CONSTITUÍDO POR UMA CASA EDIFICADA NO
LOTE N.07, QD. 04, DA AV. TOCANTINS, NESTA CIDADE, COM ÁREA
DE 375,OOM2(TREZENTOS E SETENTA E CINCO METROS
QUADRADOS), IMÓVEL REGISTRADO NO LIVRO 2-I, ÀS FOLHAS 202
DO 1TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE PIUM-
TO.COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 01 SALA, 01, COZINHA,
01 QUARTO, 01 BANHEIRO, 01 ÁREA, TODA FORRADA, NA CERÂMICA,
PINTADA, COM PORTAS E JANELAS DE FERRO, MURADA, TELHAS DE
BARRO, EM RAZOÁVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO; HÁ TABÉM UM
PONTO COMERCIAL NA FRENTE DA CASA COBERTO DE TELHA
BRASILETE , LATERAIS NÃO REBOCADAS, CONSTRUÇÃO COM MAIS
DE DEZ (10)ANOS) QUE AVALIO EM 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL
REAIS)

Realizada a PENHORA e AVALIAÇÃO do Bem acima
discriminado, Nomeei Depositário (a) do mesmo, o (a) Sr. (a)

g.rtimo.\jTy-, AL 6p/aG^ --^.- oc- , o (a) qual aceitou o encargo,
responsabilizando-se e comprometendo-se a não abrir mão deste, sem expressa
ordem judicial, sob as penalidades da Lei. E para ficar constando, lavrei o
presente Auto, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado por
mim, Oficial de Justiça - Avaliador e pelo Depositário :

Antonia Clebionora Soares Lima
, OFICIALA DE JUSTIÇA-AVALIADOR
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DEPOSITÁRIO (A)


