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AUTO DE PENHORA, AVALIACÃO, REMOU() E DEPÓSITO 
(Reprodução eletrônica do manuscrito lavrado em diligência) 

Aos 11/01/2021, nos Oficiais de Justiça abaixo 

nominados e assinados comparecemos ao endereço Avenida Ana 

Maria de Jesus, n. 675, Centro, Alvorada / TO, da Policia Militar, e 

ai estando procedemos a PENHORA, do veículo: GM/Astra HB 2P 

ADVANTAGE, cor vermelha, placa HBR-5709/DF, 

fabricação/modelo 2006/2005 (evento 15 FOT03), tão logo 

realizado o ato supra, passamos ao ato de Avaliação, para se chegar 

ao valor correto, foi realizado pesquisa na tabela Fipe site: 

https: //www. mobia uto. com. brita bela -fipe/carros/chevrolet/astra-

sedan/2005/advantage-2.0-flex, dessa forma o valor da Avaliação 

chegou-se ao total de R$ 17.260,00 (dezessete mil duzentos e 

sessenta reais). 

Depois de realizado o ato de Avaliação, passou-se a 

remoção e deposito do veiculo GM/Astra HB 2P ADVANTAGE, cor 

vermelha, placa HBR-5709/DF, fabricação/modelo 2006/2005, 

sendo que o veiculo objeto desse Auto foi removido e entregue ao fiel 

depositário, o exequente LUIZ CARLOS GOULART, sendo que foi 

advertido ao mesmo que dele não poderá abrir mão sem previa 

autorização do Juiz do Processo, bem como o advertindo ainda que terá 

que cuidar, zelar e entregar o mesmo quando for solicitado no statu 

em que está recebendo. 
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Ca los Goulart 

Para que surta os efeitos legais o presente AUTO DE 

PENHORA, AVALIAÇÃO, REMOÇÃO E TERMO DE FIEL 

DEPOSITÁRIO, foi confeccionado em 02 (duas) laudas, a qual vai 

devidamente assinada por mim Oficial de Justiça Ad hoc, pelo requerido 

e pelo Fiel Depositário, bem como a Oficiala de Justiça abaixo nominada 

e assinado. 

Alvorada Tocantins, aos 11 dias do mês de janeiro do 

ano de 2021 (11/01/2021). 
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