
PROCESSO N.° 0800013-33.2018.8.10.0146 
AÇÃO DE EXECUÇÃO 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 
EXECUTADA: Alan Leal Sousa e outro 

AUTO DE PENHORA, DEPOSITO E AVALIAÇÃO 

Aos 17 dias do mês de maio do ano de 2021, nesta cidade e Comarca de Joselândia, em 
cumprimento ao retro mandado, extraído dos autos da Ação de Execução, Processo n. 0800013-
33.2018.8.10.0146, na qual figura como Exequente, Banco do Brasil S/A e como Executado Alan Leal 
Sousa e Antonia Inácia Silva, dirigi-me ao povoado Solta, onde após as formalidades legais, PENHOREI o 
seguinte bem: 

Fazenda São Raimundo, localizada no povoado Solta, neste município com área de 
25:00:00 hectares. Confrontações: Do M,00 ao MO1 distância de 656,61 metros, sendo este lado 
confrontado com terras do Ser. Gonçalo Lira Xavier, do marco MO1 ao M02 distância de 112,00 metros, 
sendo este lado confrontado com terras de Francisco Lino, do marco M02 ao M03 distância de 46,23 
metros, do marco M03 ao M04 distância de 440,71 metros sendo este lado confrontado com estrada 
carroçavel de Colodia ao Povoado Solta, do marco M04 ao M05 distância de 378,5 metros sendo este lado 
confrontado com terras do sr. Leodorio Gomes, do marco M05 ao M06 distância de 36,12 metros, do 
marco M06 ao M07 distância de 194,03 metros, do marco M07 ao M08 disAtancia de 27,78 metros, sendo 
estes lados confrontados com terras do Sr. Eduardo Martins. Limites: ao norte com terras do Sr. Gonçalo 
Lira Xavier, ao sul com terras do Sr. Leodorio Gomes, ao leste com a estrada carroçdvel Colodia ao 
povoado Solta e com Francisco Lino, ao oeste com terras do sr. Eduardo Martins. Titulo de Propriedade: 
Escritura Pública de Compra e Venda, registrada no Cartório de Imóveis de Joselândia sob a matricula 
1223, fls. 123 do livro 2-E, datada de 14 de junho de 2019. Avaliação: R$ 31.600,00 (trinta e um mil de 
seiscentos reais). 

Em seguida, nomeei depositário do bem penhorado, o próprio executado, Alan Leal Sousa, 
que aceitou o encargo, comprometendo-se a cumpri-lo, cientificado por mim, Oficial de Justiça, que não 
poderá abrir mão do penhorado, sem prévia e expressa autorização do MM° Juiz do feito. Para constar 
lavrei o presente auto, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo Oficial de Justiça, mas 
houve recusa de assinatura do Depositário Fiel. 

Abdias 
Ofi 

ho Veríssimo 
Justiça 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO PARA EMBARGOS 

CERTIFICO que, em seguida h. penhora, no auto supra da mesma, INTIMEI o Executado 
Alan Leal Sousa e sua esposa ANTONIA INACIA SILVA, aos quais li o referido auto, nesta data, para 
apresentação dos embargos no prazo legal de 15 (quinze) dias, oferecendo a contrafé que aceitaram, porém 
não assinaram no mandado. 0 referido é verdade e dou fé. Joselândia, 17 de maio de 2021. 

Abidas C Veríssimo 

Ofici stiça 


