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Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça

2ª Vara Cível de Araguaína

  TERMO DE PENHORA

  GRATUIDADE DA JUSTIÇA: SIM(  ) NÃO(X)

 

PROCESSO N. : 5012542-17.2013.827.2706 - CHAVE DE ACESSO : 981463733413

CLASSE : Cumprimento de sentença

EXEQUENTE :COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE ARAGUAÍNA - UNIMED

EXECUTADO (S) : BRASIL PRICE GESTAO CONTABIL LTDA. - EPP

 

No primeiro dia dos mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (01.10.2018), no Cartório da 2ª Vara Cível da

Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no edifício do Fórum local, comigo Escrivã Judicial, de seu cargo

nomeado, nos autos da ação em epígrafe, em cumprimento a determinação judicial e nos termos do art. 838,

incisos I, II, III do NCPC, tem-se por penhorado o bem imóvel dos executados, como garantia de pagamento da

dívida, a seguir transcrito:

  DESCRIÇÃO DO BEM: 

  Lote n. 10, da Quadra 26, situado à Rua Gonçalves Dias, integrante do Loteamento "Manoel Gomes da

Cunha", nesta cidade, com área de 360,00m², sem benfeitorias, sendo 12,00m de frente pela Rua Gonçalves

Dias; pela linha de fundo, dividindo com o lote (07), 12,00m; pelo lado direito, dividindo com o lote n. (09),

30,00m; e, pelo lado esquerdo, divididindo como o lote n. (11), 30,00m, sob matrícula nº 1.217, do Serviço

de Registro de Imóveis de Araguaína/TO (SRI).

Ainda em conformidade com o supracitado instituto legal e para formalização do presente termo, fica nomeado

DEPOSITÁRIO FIEL do bem, o representante legal da Executada, o Sr. RONALDO DIAS OLIVEIRA, brasileiro,

casado, contador, residente e domiciliado na Rua La Paz, 489, Setor Martins Jorge, Araguaína, ficando neste

ato intimado a não abrir mão do bem sem ordem expressa deste Juízo.

Nada mais havendo para constar, mandou a MM. Juíza de Direito que fosse lavrado este termo, que lido e achado

conforme, vai devidamente assinado. Eu, ANA NERI DO REGO CUNHA, Escrivã Judicial/ Técnica judiciária, que

digitei e subscrevi.

  INFORMAÇÃO AO OFICIAL DO SRI: Sendo a parte interessada beneficiária da GRATUIDADE DA JUSTIÇA,

não deverá haver cobrança dos emolumentos ou qualquer despesa para efetivação do registro/averbação na

matrícula do imóvel, conforme previsão legal do art. 98, § 1º, inciso IX do CPC.
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DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006

  LILIAN BESSA OLINTO

Juíza de Direito - 2ª Vara Cível
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