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AUTO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPOSITO

Aos 14 de fevereiro de 2019, nesta cidade e Comarca de Dianópolis -TO .• em
efetivo cumprimento de mandado judicial. extraido dos autos supra identificados, nos
termos do r. mandado, efetuei a PENHORA e AVALIAÇÃO dos bens a saber:

•
• Veiculo Marca/Modelo: Yamaha/Crypton T150E, Placa HAH4517, Ano

2003/03, Cor Verde, UF: TO, que a avalio segundo o valor de mercado em
R$-1.200,00 (mil e duzentos reais).

Para avaliar o objeto, tomei como parâmetro os preços
praticados na região, bem como nos meios eletrônicos de venda da espécie, o
objeto nas condições que se encontra, vale em torno de R$ - 1.200,00 (mil e
duzentos reais).

• Veiculo Marca/Modelo: Ford/Pampa 1.8 L, Gasolina, Placa: KCD3398, Ano
1989/89, Cor Dourada, UF: TO, que avalio segundo o valor de mercado em
R$ - 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

Para avaliar o objeto, tomei como parâmetro os preços
praticados na região, bem como nos meios eletrônicos de venda da espécie, o
objeto nas condições que se encontra, vale em torno eleR$ .4.200,00 (quatro mil
e duzentos reais).
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Ficl Dcpositário

Feita a penhora nomeei Fiel Depositário o próprio executado, Jaime Adilson Vitali,
que aceitou o encargo prometendo não abrir mão do obje,to sem ordens expressa do
MM. Juiz do Feito e sob as penalidades da Lei. E para constar lavrei o presente auto
que depois de lido e achado conforme v i devidamente assinado por mim Oficial de

• Justiça e pelo Fiel Depositário

INTIMAÇ,\O DA PENHORA
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