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Dejani Antonio Ramos Pinhal
Cumprido - Ato positivo
Paulo Cesar Mizumoto (31737)

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
244.2018/004641-2 dirigi-me ao endereço indicado, Balneário Cristina,
Boqueirão Sul, via Cananéia, e aí sendo, dei cabal cumprimento ao
mandado conforme auto de avaliação abaixo.
O referido é verdade e dou fé.
Iguape, 02 de julho de 2018.
Percorri em linha reta mais de 50 km 4 atos e um pedágio 01 ato total 05
Número de Cotas:05

AUTO DE AVALIAÇÃO
PROC.DIGITAL CP:1002685-80.2018.8.26.0244
mandado: 244.2018/004641-2
proc.físico 0029604-64.2004.8.26.0002
Aos 30 dias do mês de junho do ano de 2.018 eu Oficial de Justiça, em
cumprimento ao mandado expedido nos autos de Carta Precatória CívelDissolução e liquidação de Sociedade-Sissolução que Gisleine Maria da Silva
move contra Comercial e Distribuidora de Catalogos Ltda ME e outro aqui
passo a proceder à avaliação do seguinte bem do executado:
Lote nº: 08, da quadra 21, do loteamento denominado Balneário Cristina situado
na Ilha Comprida, com Energia Elétrica e longe do centro da cidade e no lote
existe uma casa com aproximadamente 50 metros quadrados de construção em
alvenaria, construção aparentemente com mais de 15 anos.
Dando prosseguimento à diligência, avalio o lote em R$ 19.300,00 (
dezenove mil e trezentos reais) e a casa em R$ 4.000,00( quatro mil reais),
total de R$ 23.300,00 ( vinte e treis mil e trezentos reais).
Lote nº: 09, da quadra 21, do loteamento denominado Balneário Cristina situado
na Ilha Comprida, com Energia Elétrica e longe do centro da cidade.
Dando prosseguimento à diligência, avalio o lote em R$ 18.511,99(
dezoito mil, quinhentos e onze reais e noventa e nove centavos).
Em seguida lavrei este auto que vai devidamente assinado digitalmente
por mim Oficial de Justiça. Deixo de intimar o requerido da avaliação, pois não
reside nesta Comarca.
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