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MANDADO DE PENHORA e AVALIAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito, Kiiber Correia Lopes, manda ao oficia! de justiça ou a

quem for este apresentado, que em razão do despacho judicial proferido nos autos acima e em

cópia anexa, e nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil, que proceda a PENHORA
e AVALIAÇÃO e intimado da penhora o executado e sua esposa de imóvel abaixo

mencionado(s) e no endereço abaixo mencionado, ocasião em que deverá ser lavrado termo de

penhora, com avaliação dos bens, por oficial de justiça. Havendo penhora de bem imóvel

sujeito a registro em cartório imobiliário ou de veículo automotor sujeito a registro em órgão de

trânsito, deverá o oficial de justiça, na forma do art. 14 da LEF comunicar formalmente a

respectiva instituição. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a

execução (§1° do art. 16 da LEF).

Fazenda Canastra, lote 28, loteamento Rancharia, 1a etapa, (antigo lotes 38 e 39 do

loteamento Fazenda António, 1a etapa), com área total de 183.89991 há, matricula n° 738.

Acompanham esta mandado cópia do decisão e certidão inteiro teor evento n° 85 judicial.

Elaborado por mim, Anderson Ribeiro Figueredo, matrícula n. 9140025.

Goiatins- TO em 04 de julho de 2017.

KILBER CORREIA LOPES
Juiz de Direito
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