
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 

FÓRUM ARTUR OSCAR DE OLIVEIRA DEDA 
2' VARA ClVEL 

TERMO DE REDUÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA 

Ao(s) 23(vinte e três) dia(s) do mês de outubro do ano de dois mil 
e vinte (2020), às 11:00 horas, nesta cidade de Nossa Senhora do Socorro (Se), estado de 
Sergipe, no Fórum Artur Oscar de Oliveira Déda, comigo escrivã do seu cargo assinado, 
nos autos do Proc. n.° 201288101700, Ação de Execução, no valor de R$ 301.331,23 
(trezentos e um mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), atualizado em 
09/10/2012, conforme indicado na petição inicial constante dos referidos autos, distribuída 
em 19/1 2/2012, proposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, CNPJ 07.237.373/0005-
53, em face de Elium Etinger de Menezes e DISCRETA TRANSPORTADORA 
REVENDEDORA E RETALHISTA DE °LEO LTDA, CNPJ 15.594.278/0001-01, em 
cumprimento ao despacho da MM. Juíza de Direito Dra. Maria Diorlanda Castro Nobrega, 
datado de 26/04/2020, expedi o presente TERMO DE REDUÇÃO DE BEM IMÓVEL A 
PENHORA, a fim de providenciar o registro do bem indicado à penhora em petição datada 
de 18 de dezembro de 2018, fls. 782/783, juntada aos respectivos autos nesta mesma data, a 
saber: um terreno no loteamento Parque dos Faróis, no município de Nossa Senhora do 
Socorro/Se, representado pelo lote n° 396, quadra N, matricula n° 34.325, registrado no 
cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nossa Senhora do Socorro, cartório do 1° 
Ofício, medindo 12,00 metros de largura na frente e no fundo, e um comprimento de 30,00 
metros de ambos os lados, perfazendo uma área de 360,00 m2  , localizado na avenida 
"AM", no trecho entre a BR 101 e a Praça do "ABC", limitando-se ao norte com os lotes n° 
393, 394 e 395; ao sul, com o lote n" 397; ao leste com o lote n° 390 e ao oeste com a 
avenida AM, para onde tem a frente. Nada mais, do que para constar lavrei o presente 
termo. Eu, 	 , Maria Sílvia Lima Simões Vieira, escrivã que digitei e 
subscrevi. 
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