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 AUTO DE  PENHORA, na forma abaixo:

Ao(s) 25 dia(s) do mês de março do ano de 2021, às  12:00, em cumprimento do

Mandado  de  de  Penhora  portas  a  dentro,   compareci/comparecemos  na  Rua

Voluntários da Pátria, 190, sala 919, Botafogo, Rio de Janeiro, onde, após preenchidas

as formalidades  legais,  PROCEDI/PROCEDEMOS AO(À)  penhora dos seguintes

bens:

2  computadores,  sendo 1  LP e  outro  LG,  avaliando  cada  um em R$1.500,00,

somando R$3.000,00;

1 microondas, de R$ 300,00;

 1 frigobar, de R$700,00; 

2 ar condicionados split 10.000 btus, cada um avaliado em R$1.200,00, somando

R$ 2.400,00;

1 impressora, de R$ 400,00;

1 mesa de vidro com base de ferro, de R$ 3.000,00;

6 cadeiras de ferro e couro bege, cada um avaliada em R$ 600,00, totalizando R$

3.600,00; 

1 estante branca com um parte fechada (embaixo) e outra aberta com prateleiras

(em cima), avaliada em R$ 800,00;

1 arquivo de madeira cinza (tipo compensado com fórmica), de R$ 400,00;

3 mesinhas de madeira cinza (tipo compensado com fórmica), valendo cada um

R$200,00, sendo a soma R$ 600,00;

4 cadeiras de ferro e estofado preto,  cada um valendo R$ 150,00,  totalizando

R$600,00;

2 cadeiras de rodinha azuis,  avaliada cada uma em R$ 200,00,  totalizando R$
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400,00.

Todos os bens somados, totalizam a importância de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e

duzentos reais).

Nomeei depositário dos bens o Sr. Sidney Matos de Lima, representante lega da

executada,  que aceitou o encargo,  confome declarou no mandado em anexo.

Para  constar  e  produzir  os  efeitos  legais,  lavrei/lavramos  o  presente,  que  segue

devidamente assinado. O referido é verdade e dou/damos fé.

Observação:

         Rio de Janeiro, 25 de março de 2021.

          Moana Oliveira da S. M. Linhares - 01/24877                             
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