
AUTO DE PENHORA E DEPOSITO

Aosôt fdias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, nesia Comarca de
Almas, Estado do Tocantins, República Federativa do Brasil, em cumprimento
ao mandado do MM° Juiz de Direito, Titular desta Comarca de Almas, e extraído
dos autos n, 5000221-33.2011.827.2701 - Ação de Execução Fiscal, tendo
como Exequente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA e Executado Mega Auto Posto LTDA, d i r ig i - -
me ao C.RJ. desia cidade de Almas/TO, e aí sendo, penhorei o bem a seguir
descrito: Um terreno urbano denominado Lote n. 02 da Quadra 25., situado na
Rua 07, Setor Aeroporto, nesta cidade de Almas/TO, com área de quatrocentos e
cinquenta metros quadrados(450,00 rn2), sendo: quinze metros (15,00m) de
frente confrontando coro a Rua 07; quinze metros (15,00m) de fundo,
confrontando com o lote n. 07; trinta metros (30,00m) na lateral direita,
confrontando com o Lote n. 01; trinta metros (3Q,OOrn) na lateral esquerda,
confrontando com o lote n.03. Matrícula n°4110. A seguir, nomeei depositário,
o executado, Mega Auto Posto LTDA, representado pôs1 DARLAN PAES
FEITOSA JÚNIOR, o qual aceitou o encargo, prometendo não abrir mão cio
mesmo, sem ordem expressa do MM. Juiz do Feito e sob as penalidades da lei. E

ficar constando, lavrei o presente auto, que vai devidamente assinado por
Oficial de Justiça Avaliadoras pelo Depositário. Dou fé.

DarlafKPae&'Feitósa Júnior

Depositário



AUTO DE PENHORA E DEPOSITO

Aos2fl?dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, nesta Comarca de
Almas, Estado do Tocantins, República Federativa do Brasil, em cumprimento
ao mandado do MM° Juiz de Direito, Titular desta Comarca de Almas, e extraído
dos autos n, S-000221~33.2011.827.2701 - Ação de Execução Fiscal, tendo
como Exequente instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA e Executado Mega Auto Posto LTDA, dirigi-
me ao C.R.I, desta cidade de Almas/TO, e aí sendo, penhorei o beirs a seguir
descrito: Uni terreno urbano denominado Lote n. 01 da Quadra 25, situado na
Rua 07 esquina com a Rua 08, Setor Aeroporto, com área de quatrocentos e
trinta e sete metros e meio quadrados(437,50 m2), sendo: dez metros (10,QOm)
de frente confrontando com a Rua 07; quinze metros (15,00ra) de fundo,
confrontando com o lote n. 08; vinte e cinco metros (25,OQm) na lateral direita,
confrontando com a Rua 08; trinta metros (30,00m) na lateral esquerda,
confrontando com o lote n,02; sete metros e sete centímetros (7,07m) de chanfro.
Matrícula n°4109 Livro n.2-Q, Fls. 193 de Notas do C.R.I. cia cidade de
Almas/TO* A seguir, nomeei depositário, o executado, Mega Auto Posto LTDA,
representado por DARLAN PAES FEITOSA JÚNIOR, o qual aceitou o encargo,
prometendo não abrir mão do mesmo, sem ordem expressa do MM, Juiz do
Feito e sob as penalidades da lei. E para ficar constando, lavrei o presente auto,
que vai devidamente assinado por mim, Oficial de Justiça Avaliador, c pelo

spositário. Dou fé.
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Depositário


