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Estado do Tocantins
Tribunal de Justi9a
la Vara Civel de Colinas do Tocantins
MANDADO DE PENHORA E AVALIACAO
PROCESSO:5002234-32.201 2.827.2713
CHAVE:51262056441 5
ACAO:Execuc白o Fiscal
AUTOR: UNIAO - FAZENDA NACIONAL
REQUERIDO: E. C. DO AMARAL MARCAL - ME, representado por IRES JOSE MAR9AL (CPF
382.353.071-20) e ELAINE CRISTINA DO AMARAL MAR9AL (CPF: 600,264,481-49)
FINALIDADE:
Proceda a PENHORA e AVALIA9AO do seguinte bem
1- 01 lote urbano de n. 2, situado na quadra de n. 40, situado na rua 17 no loteamento Setor Oeste, com 白 rea
de 390,00 m2, medindo 13 metros de frente para a rua 17; 13 metros aos fundo, dividindo com o lote de n. 10;
por 30,00 metros nas laterais, dividindo a direita com o lote n. 1 e a esquerda com o lote n. 3, registrado sob o
n. M-9560 no cart6rio de registro de im6veis de Colinas do Tocantins, TO

ANEXOS
Decis6es de evento 21 e documento do im6vel, evento 1 folhas 34 a 37)

Colinas do Tocanitns, 19 de junho de 2019.
POLLYANNA KALINCA MOREIRA
Tec. Judici白rio Prey. 11/2019
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AUTO DE PENHORA

Aos seis dias do mes de agosto dois mil e dezenove, em cumprimento ao
Mandado de evento 23, extrado do processo n 5002234-32.2012.827.2713, em que a
Fazenda Nacional, move em desfavor de E. C. do Amaral Maral - ME. procedi a
Penhora e Avaliaao, do seguinte im6vel a saber:
"Um lote urbano de n 02, da quadra 40, com 390 m2, localizado na Rua 17,
setor Oeste, nesta cidade, devidamente registrado sob o nmero M-9560.

OBS: Sobre o imvel no possui nenhuma benfeitoria, o qual avalio em R$
30.000.00 (trinta mil) reais.
A seguir, depositei o bem Penhorado em m貢os da representante da executada, Sra.
Elaine Cristina do Amaral Maral, a .qual, se comprometeu em no abrir mos do
referido veiculo sem ordem expressa do juizo do feito, nada mais para constar, lavrei o
presente Auto, que lido e achado conforme, vai, devidamente assinado por mim Oficial
de Justi9alAvaliador e pela Deposit白ria.
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Elaine Cristina do Amaral Maral
Depositrio Publico.
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Oficial d、 usti9a/Avaliador.
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Elaine Cristina do Amaral Mar9al
Deposit自rio Publico.

