
Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANDADOS E GUARDA DE BENS JUDICIAIS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANDADOS

Dados do Mandado
Número do mandado: 2020.309198
Número do processo: 0701478-85.2018.8.07.0006

ID Doc. PJE: 73733484
Data da distribuição: 05/10/2020

Destinatário: JOSE RODRIGUES DA CONCEICAO

CERTIDÃO

Certifico que, em 04/12/2020 às 19H36, diligenciei no endereço DF 150, KM 5,
CONDOMÍNIO VERSALES, CONJUNTO C, CASA 16, SETOR HABITACIONAL CONTAGEM,
SOBRADINHO-DF, onde PROCEDI A PENHORA do seguinte bem de propriedade do
Executado: 1 refrigerador, marca ARTICO, cor BRANCO, com borda na cor laranja e tampas
de vidro na parte superior de correr, conforme AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO anexo.

Certifico, ainda, que:

- no ato da penhora acima, o referido bem estava dentro do BAR de propriedade do
Executado, sendo que o mesmo disse ser o proprietário do mesmo, não tendo apresentado
nenhum documento provando o contrário;

- PROCEDI A AVALIAÇÃO do referido bem pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

- anteriormente, em diversos dias e em horários alternados, diligenciei no referido
endereço, sem lograr êxito em encontrar o respectivo BAR aberto/em funcionamento em virtude
da pandemia da COVID-19, fatos estes que dificultaram o cumprimento do mandado;

- assinou também o respectivo AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO o Srº MAURÍCIO
RODRIGUES DA SILVA CONCEIÇÃO (CPF 012.365.541-24; filho do Executado; morador
no respectivo endereço), na condição de testemunha, em virtude do Executado Sr. JOSÉ
RODRIGUES DA CONCEIÇÃO (CPF 247131.711-15) ter dificuldade motora para escrever;

- em 13/04/2021 às 21:26, respondi e-mail do Juízo, informando-o que as diligências
realizadas visando o efetivo cumprimento do mandado, ALCANÇARAM a sua finalidade.

O referido é verdade e dou fé.

Distrito Federal, 13 de abril de 2021.

Chave de acesso: https://ceman.tjdft.jus.br/certidoes/98565655-03d1-447a-ba70-59599a522af1
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