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 Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

1VARCIVSOB 

1ª Vara Cível de Sobradinho 

Setor Central Administrativo e Cultural A, sala B-105, 1 andar, ala B, Sobradinho, BRASÍLIA - DF - CEP: 73010-501

Telefone:   (61) 3103-3003 Email: 1vcivel.sobradinho@tjdft.jus.br 

Horário de atendimento: 12:00 às 19:00

 

CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

 

Destinatário: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 
EIRELI

DF 130, chácara 31, saída para o morro da capelinha, Fazenda Mestre D'Armas (Etapa III - 
Planaltina), BRASÍLIA - DF - CEP: 73375-803

 

Número do processo: 0713190-67.2021.8.07.0006 
Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)

ALBERT HALEX DE LIRA MATOS - CPF: 009.929.991-70 (ADVOGADO), MAQUIALLIS 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.608.297/0001-06 (EXEQUENTE), JOAO 
CARLOS BORGES - CPF: 189.230.111-34 (REPRESENTANTE LEGAL), JOSE ROBERTO 
BORGES - CPF: 081.257.591-15 (REPRESENTANTE LEGAL)

 

NOVO HORIZONTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 
30.600.313/0001-41 (EXECUTADO)

Telefone celular: (61) 98269-8993 (61) 99861-5450

Telefone fixo:  (61)3388-4487

WhatsApp nº 98379- 1886

 

A Dra. LUCIANA PESSOA RAMOS, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Sobradinho, na 
forma da lei, MANDA o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, que deverá se identificar, CITAR o(s) 
executado(s) para para que pague(m), no prazo de 03 (três) dias, a importância de R$ 20.545,28 
( vinte mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos ), acrescidos das 
atualizações legais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), arbitrado pelo Juízo sobre 
o valor do débito, ou nomear bens à penhora. Caso não o faça(m) naquele prazo, o(a) Sr.(a) 
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Oficial(a) de Justiça deverá  PENHORAR E AVALIAR bem(ns) suficientes à satisfação do 
débito; de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, conforme termos deste mandado, 
da contrafé e da decisão cujo QR Code segue abaixo.

 

ADVERTÊNCIAS: 

1) O prazo para oferecimento de Embargos à Execução é de 15 (quinze) dias, 
independentemente de penhora , depósito ou caução, contado da data da juntada aos autos do 
mandado de citação devidamente cumprido, nos termos dos arts. 915 e 231 CPC;

2) Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a 
partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de 
companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.

3) Caso o executado efetue o integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, contados da 
citação (art. 829 do CPC), o valor dos honorários será  será reduzida pela metade;

4) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e honorários de 
advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês;

5) Deve o Senhor(a) Oficial de Justiça observar as limitações insertas na Lei n.8.009/90 quanto 
aos bens passíveis de penhora. Atentar, ainda, para os termos do art.  833  e  834 do CPC.

6) Recaindo a penhora sobre dinheiro depositado em conta bancária, deverá o Senhor(a) Oficial 
de Justiça, ao proceder à penhora, promover o depósito da quantia em conta bancária vinculada 
a este Juízo, em instituição bancária oficial, não devendo ser penhorado crédito proveniente de 
salários, vencimentos ou pensões;

7) Ao penhorar bem imóvel, de propriedade de pessoa casada, incumbir-se-á o Sr(a). Oficial de 
Justiça, independentemente de ordem ulterior, intimar da constrição o cônjuge do proprietário 
do bem.

8) O Sr. Oficial de Justiça deverá atentar aos termos dos artigos 212, § 2º do CPC, quanto ao 
cumprimento da diligência em horário especial.

9) Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial 
expressa, o (a) oficial(a)  de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência 
ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. Elaborada a lista, o 
executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até 
ulterior determinação do juiz.

10) Caso o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, não encontre o executado, arrestar-lhe-à tantos bens 
quanto bastem para garantir a execução (art. 830). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 
arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 
suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 
ocorrido.
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11)Fica o EXECUTADO incumbido do depósito.

12) Fica autorizada a remoção dos bens.

 

Processo na Íntegra

 

 

 

Sobradinho - DF, 7 de dezembro de 2021 18:18:20.

 

Obs: Caso necessário, o destinatário desta comunicação poderá entrar em contato com o 
atendimento do PJe – Processo Judicial Eletrônico, por meio do chat disponível no 
endereço https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/, com preenchimento do formulário 
respectivo. Os documentos/decisões do processo, cujo  QR Code acima informado, 
podendo, ainda ser acessados por meio do link: 
https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam (ou pelo site do 
TJDFT: "www.tjdft.jus.br" > Aba lateral direita "Advogados" > item "Processo 
Eletrônico - PJe" > item "Autenticação de documentos"; ou também pelo site do TJDFT: 
"www.tjdft.jus.br" > Aba lateral direita "Cidadãos" > item "Autenticação de 
Documentos" > item "Processo Judicial Eletrônico - PJe [Documentos emitidos no PJe]).


