ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO
3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho
Processo n.º: 0602851-79.2017.8.04.0001

Mandado nº: 001.2021/053991-8
Exequente:Shopping Manaus Norte Spe S/a,
Executado(a)(s)Universo Digital Comércio de Equipamentos de Informática Ltda e
outros
AUTO DE PENHORA e AVALIAÇÃO
Aos dezessete (17) dias do mês de agosto(08) do ano de Dois e Vinte e Um (2021), nesta
cidade Manaus, Capital do Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, em
cumprimento ao mandado expedido por este Juízo, extraído dos Autos do processo em
epígrafe, eu, Oficial(a) de Justiça, abaixo assinado, após verificar nos aludidos autos que o(a)
Executado não pagou nem ofereceu bens à penhora, procedi à penhora do(s) seguinte(s) bem
indicado no mandado de penhora e Avaliação:
Descrição do bem: Uma casa, localizada na rua Arara nº 189, quadra G, condomínio, Reserva
dos Pássaros, Tarumã, (01) uma sala, (03) três quartos sendo um com suíte, (02) dois
banheiros sociais, (01) uma cozinha, (01)uma garagem para um carro, (01) uma edícula com
dois pisos, registro do imóvel sob a matricula nº 23.494, livro nº 02 do Registro Geral, - 2º
Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras da Comarca da Capital Manaus – AM.

A seguir, nomeei para fiel depositário do bem, aqui, penhorado, o Sr SALOMÃO DA SILVA
SIQUEIRA, representante legal da executada, que aceitou este encargo sob o compromisso de
não abrir mão do referido bem, sem ordem expressa do MM Juiz do feito, sob as penas da lei.
Imóvel localizado em uma área de grande transações comerciais, de fácil acesso em perfeito
estado de uso e conservação, ficando intimada da penhora a Sra. ÁGATA GEISA PAES
TEIXEIRA, esposa do Sr. Salomão da Silva Siqueira, que exarou sua ciência do mandado.
Valor da avaliação: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) moeda corrente do país.
Para constar, lavrei o presente auto, que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado
por mim, Oficial(a) de Justiça Avaliador, que garanto minha fé, e pelo depositário nomeado.
Oficial(a) de Justiça Avaliador:
Depositário Fiel:
CPF.:601-093-362
O referido é verdade e dou fé.
Manaus, 17 de agosto de 2021.

Jasmire dos Santos Machado (2655)
Oficial(a) de Justiça

