
 

1 
Poder Judic1no 

F star Mato sn 
Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade 

Auto de Penhora 
Data. horário e local da penhora 

Aos vine e ug). abri 
, ås J6hs_ nesta Comarca de Vila Bela 

dias do mës de do ano de 

da Santissima Trindade, estado de Mato Girosso. 

Codigo do EXECUÇÃo Cartório 
Processo 

oQ 00 5 5-95.201 8. 

00 
éveução fiscal 

Credor 

ESTADO E MATO GROSSO 

Devedor 

MARIO MARCiO DE OLIVEIRA 

Estimativa dos bens penhorados quando. Assinatura do devedor 

Rs 3 50000 

Depositário ecdoreço 
Mario Mar cio de Oliveiva 
Ruo Peeio Oionor de Freitas dueiro3, s/n°, our ro Jor dim 
Aer oporfo, Vila beo da Sant ssivm Trindade - MT. 

Para a garantia do principal e cominações legais, procedi a penhora do(s) seguinte(s)
bem(ns): 

02 (uma) motocicle ta Hondu / Ca I50, Ti tan G5D 
ono/moceb 2005 placa 3w04, 
chassi9C2KC08 205 R0 34 65. 
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Poder Judici áno 
E stado ce MatoGross 

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade 

Nomeação e compromisso do DEPOSITÁRIO

Concluida a penhora. depositei os bens retro descritos nas mãos e poder do depositário 
referido, oportunidade em que se comprometeu ao encargo, após ser devidamente
advertido de suas funções., conforme preceitua o art. 159 e seguintes do CPC. Fica o 
depositário ciente de que não poderá dispor dos bens sem prévia autorização do Juízo 
da causa. podendo, caso contrário, incorrer no disposto no art. 161, parágrafo único, do 
CPC. LaVro este. 

Assinatura do Oficial de Justiça Assinatura do depositário 

INTIMAÇÃO DA PENHÓRA 

Do devedor 

Feita a penhora, PROCEDI A INTIMAÇÃO desta o devedor, que exarou nota de ciente e aceitou a 
contrafé oferecida. 

Data da intimação da penhora Assinatura do devedor 

21/04/2021 

Assinatura do Oficial de Justiça 

Ocorrida a penhora em bem(s) imóvel(is) e sendo o devedor casado (art. 842, do CPC) 

INTIMEI, também, de todo o conteúdo, o(s) cônjuge(s), que igualmente icou(aram) ciente(s) do praz para embargos a execução, entregando-lhe(s) contrafé. DOU FE. 

OBS 
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