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Vedado acesso portando armas de fogo ou objetos que ameacem a segurança institucional 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO crn  

35'. VARA DO TRABALHO DE SALVADOR 

MANDADO DE PENHORA 

Processo: 0000459-82.2010.5.05.0035 RTOrd 
DEMANDANTE: José Jorge Xavier da Silva 
CPF/CNPJ: 376.823.505-04 RG: 367685965 
Nome da Mãe: MARIA AMÉLIA DA SILVA XAVIER 

DEMANDADO(A): Cm Machado Engenharia Empresária Ltda. 
CPF/CNPJ: 40.485.484/0001-20 

A Excelentíssima Juiza do Trabalho, Dra. THAIS MENDONÇA ALELUIA DA COSTA, 
Titular desta Vara, MANDA ao(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça desta 55  Região da Justiça do 
Trabalho, que em cumprimento ao despacho exarado nos autos do processo em epígrafe, 
proceda à PENHORA de bens de propriedade de Cm Machado Engenharia Empresária 
Ltda. com  endereço na PRAÇA DA SÉ, 398. EDF. THEMIS. SALA 113. CENTRO. CEP: 
40.020-210. SALVADOR - BA, cujo valor monta em R$ 1,000.00 (um mil reais ), sujeita a 
atualização monetária até final pagamento, nos termos da decisão proferida neste processo, 
correspondente a: 

Honorários 	 R$ 	1 , 0 0 0 . 0 

DESCRIÇÃO DO BEM: 

Fica o Sr. Oficial de Justiça autorizado a requisitar auxílio de força policial, se 
necessário, para realização de penhora. 

Deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder ao registro fotográfico dos bens 
penhorados para a sua correta identificação.  

CUMPRA-SE, na forma da Lei. 

Salvador, 28 de Novembro de 2019 

THAIS MENDONCAALELUIA DA COSTA 
Juiza do Trabalho 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5' REGIÃO 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA DE V INSTÂNCIA 
Coordenadoria de Execução e Expropriação - CEE 
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