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Estado do Tocantins
Tribunal de Justiça

1ª Vara Cível de Araguatins
Av. Araguaina, Quadra 89B, Lote 2, Centro, Araguatins/TO. Fone (63) 3474-1499

 
 

  TERMO DE PENHORA
 

 
Processo nº 0000404-61.2017.827.2707      Chave: 962708156217
Ação:Cumprimento de sentença
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A
Requerido: SALETE BARBOSA HOLANDASANDRA BARBOZA DE SOUZA - ME

 

Aos 18 dias do mês de outubro do ano 2018, nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, em

cumprimento ao respeitável despacho lançado no evento 40, dos autos em epígrafe, lavro o presente TERMO DE

PENHORA do bem descrito no evento 84, OUT2, a saber: Um lote de terra urbano nº 19 da Quadra 21, situado à

Rua Nero Macedo nesta cidade de Araguatins - TO, com área de 791,31m² (setecentos e noventa metros e trinta e

um centímetros quadrados), dentro dos limites e confrontações: 13,00ms (treze metros) de frente para a Rua Nero

Macedo, 14,50 (quatorze metros e cinquenta centímetros), de fundo dividindo com os lotes 37,38. 54,40 (cinquenta

e quatro metros e quarenta centímetros) pela lateral esquerda dividindo com o lote 18, registrado no livro de

Registro de Imóvel nº 2, Ficha nº 001, sobre o registro da matrícula nº 2101, datado de 31/08/1992. Ficam os

executados cientes de que não poderão dispor do bem mencionado acima até ulterior decisão deste juízo. Fica

o(a) executado(a) ciente de que não poderá dispor do bem mencionado acima até ulterior decisão deste juízo. E

para ficar constando, lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado, pelo MM. Juiz

de Direito. Eu (Ruth de S. A. da Silva) Técnica Judiciária que digitei e conferi.

 
 

Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR
Titular da Vara Cível de Araguatins
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