JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BORDA DA MATA

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO
Aos 16 dias do r&'s de setembro de 2019, nesta cidade e
Comarca de Borda da Mata, Estado de Mnas Gerais, dirigi-me nesta
cidade, e ai sendo, procedi a penhora do bem a seguir transcrito, nos autos
de execução rf 5000811-16.2019.8.13.0083, craque figuram como partes:
Qualy Comercio e Industria de Alimentos para Anirmis Ltda X Bruno
Vergilio de Li ma Santos Ferreira,
- um cavalo da raça Mangalarga Marchaclor registrado na ABCCMM sob
numero 271453, Livro MM1, Provisório Macho, nascido em 0511212015
chip 982126051208195, com nome de Xodó do FVS, tendo avaliado em
R$ 10.000,00 dez mil reais).
E para constar, lavrei o presente alt qut do e achado, vai devidamente
assinado por mi m Oficial de Justiçt eA
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Assinado eletronicamente por: JOAO CARLOS SEDA DE ASSIS - 18/09/2019 17:12:21
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19091817122160000000083353619
Número do documento: 19091817122160000000083353619

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CELSO ANDRE LOCATELLI DE ALMEIDA, liberado nos autos em 24/09/2019 às 13:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1018430-39.2017.8.26.0114 e código 6FD2FF4.
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