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CERTIDÃO

Processo Digital n°: 1003960-92.2016.8.26.0322
Classe - Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda
Exequente: Gama Emprendimentos Imobiliários Ltda
Executado: Maria Eduarda Martins Justino - Representada Pela Genitora Gisele Martins
Situação do Mandado Cumprido - Ato positivo
Oficial de Justiça Carlos Roberto Martins (28112)

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
322.2018/019975-9 dirigi-me ao endereço: Rua Walter de Souza Malheiro,
número 455- Residencial Beatriz, nesta cidade de Lins/SP., e aí sendo
após compulsar as fls. atreladas ao mandado desentranhado, com
informações da exequente, verifiquei que o imóvel foi penhorado às fls.
73 dos autos, mas não avaliado naquela oportunidade, e a constrição não se
deu em direitos adquiridos pela executada, entendendo de que aqueles
direitos, me baseando nos documento de fls. 79/80 e 88 dos autos, são
de R$22.870,52( vinte e dois mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e
dois centavos), aqui relevando de que é um valor reconhecido pela parte
autora, tanto que informado nos autos, e diligenciando no sentido de
simplesmente avaliar o lote de terras situado no endereço supra citado,
ali no local constatei de que conferem as características descrita pelo
Oficial de Justiça Marcio Pereira Hussein, no respectivo auto de penhora e
depósito, e me limito portanto a atribuir o valor de R$110.000,00(cento
e dez mil reais) ao imóvel, aqui considerando de que, e salvo engano,
na epoca que a executada adquiriu o lote de terras, este lhe fora
vendido, a prazo, pelo valor inicial de R$79.000,00(setenta e nove mil
reais), que somados às benfeitorias introduzidas de mais ou menos
R$31.000,00(trinta e um mil reais), valor este relativo a materiais e mão
de obra, redundam no valor que acima atribui .
O referido é verdade e dou fé.
Lins, 15 de outubro de 2018.

Número de Cotas:091 cota= R$77,10 = a receber= desta .


