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CERTIDÃO

Processo Digital n°: 0003918-64.2018.8.26.0201
Classe - Assunto: Cumprimento de Sentença - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exequente: Aurilene Bandeira da Silva
Executado: Jaida Luqueise dos Santos
Situação do Mandado Cumprido - Ato positivo
Oficial de Justiça Rafael Mantovani Ribeiro (27961)

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
201.2020/001716-0 dirigi-me no dia 27/02/2020 à rua Barão do Rio Branco,
nº 774, onde procedi a AVALIAÇÃO de 50% do referido imóvel, tudo
conforme "Auto de Avaliação" que segue anexado. Certifico, ainda, que,
conforme documento cedido pelo Departamento de Cadastro e Controle de
Imóveis da Prefeitura Municipal de Garça, o terreno avaliado possui em sua
totalidade 190,00 metros quadrados de área (e não 390,00 metros quadrados
como constou neste mandado). Segue em anexo referido documento
fornecido pelo Cadastro Imobiliária de Garça.

O referido é verdade e dou fé.

Garça, 28 de fevereiro de 2020.

Diligência a receber: R$ 82,83 (três Ufesp)
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AUTO DE AVALIAÇÃO

Autos nº 0003918-64.2018.8.26.0201 3ª Vara Judicial da Comarca de
Garça/SP

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
(2020), nesta cidade e comarca de Garça, Estado de São Paulo, na rua
Barão do Rio Branco, nº 774, bairro Ferrarópolis, onde em diligência me
encontrava, eu, Rafael Mantovani Ribeiro, Oficial de Justiça assinado
judicialmente, a fim de dar cumprimento ao r. mandado extraído dos autos
do Processo nº 0003918-64.2018.8.26.0201, da Ação de Cumprimento
de Sentença movida por AURILENE BANDEIRA DA SILVA contra
JAIDA LUQUEISE DOS SANTOS, a qual se processa perante a 3ª Vara
Judicial da Comarca de Garça, procedi a AVALIAÇÃO do seguinte bem:
“O prédio residencial situado na rua Barão do Rio Branco, nº 774, e
seu respectivo terreno constituído por parte do lote 07 e 08, da quadra
9-A, do bairro Ferrarópolis, cuja área total perfaz 190,00 metros
quadrados. Saliento que as medidas, divisas e confrontações estão
descritas na Matrícula nº 8.626 do CRI de Garça/SP. Feitas as devidas
constatações, AVALIO o bem em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil
reais), sendo o valor de R$ 473,68 o metro quadrado do terreno (190
metros quadrados de terreno) e R$ 624,27 o metro quadrado de área
construída (144,17 metros quadrados de área construída), conforme
informações obtidas junto a imobiliárias municipais de Garça/SP.
Certifico por fim que, como a Avaliação a ser considerada perfaz 50%
do referido imóvel, o valor resultante desta quantia é de R$ 90.000,00
(50%)".

Feita a avaliação, lavrei este auto, que lido e achado conforme é assinado
digitalmente por mim, Oficial de Justiça.


