
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A REGIAO
ATOrd 0000224-04.2015.5.10.0811
RECLAMANTE: ERLIJANY BRAGA COELHO
RECLAMADO: UNIAO UNIVERSITARIA E OUTROS (4)

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

ID do mandado: b13c82c

Destinatário: ESEA EDUCACIONAL LTDA - ME

Certifico e dou fé que em cumprimento às determinações contidas no mandado

de ID acima referido, no dia 09/03/2022, às 16 horas, compareci ao endereço nele indicado (Edifício

Maria Costa, Rua Dom Orione, 263, Centro, Araguaína TO) e realizei a penhora, avaliação e depósito dos

bens abaixo relacionados (auto anexo), avaliados no total  de R$ 12.500,00 (doze mil  e  quinhentos

Reais),  depositando-os em mãos do Sr.  Artur  dos Santos Sales,  CPF 047.678.111-63, telefone (63) 9

9231-7665, sócio-administrador da empresa destinatária, que ficou ciente, recebeu a contrafé e exarou sua

assinatura (certidão anexa). 

Certifico que a penhora se deu de forma parcial, não atingindo o valor total do

débito, uma vez que os demais bens encontrados não estão em bom estado de conservação, sendo de

difícil especificação e alienação. 

Bens penhorados: 

01 (um) aparelho de ar-condicionado tipo split piso

teto, 36.000 BTU, marca Electrolux. Avalio o bem em R$ 3.000,00 (três mil

Reais); 

02  (dois)  aparelhos  de  ar-condicionado  tipo  split,

12.000 BTU, marca carrier. Avalio cada aparelho em R$ 900,00 (novecentos

Reais); 

01 (um) frigobar  marca consul,  120 litros,  branco.

Avalio o bem em R$ 700,00 (setecentos Reais); 

01  (um)  Projetor,  marca  EPSON,  modelo  S8+.

Avalio o bem em R$ 2.000,00 (dois mil Reais); 

05  (cinco)  impressoras  miltifuncional,  marca  HP,

modelo  CE847A.  Avalio  o  bem  em  R$  800,00  (oitocentos  Reais)  cada

impressora. 
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02 (dois) armários de aço, marca PANDIN, 1,60m.

Avalio em R$ 500,00 (quinhentos Reais) cada armário. 

Diante do exposto, cumprida, s.m.j., a ordem judicial, restituo os autos ao MM.

Juízo, para apreciação superior, no aguardo de novas determinações. 

ARAGUAINA/TO, 09 de março de 2022

QUENIO QUIRINO GOMES MARQUES
Oficial de Justiça Avaliador Federal
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