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CERTIDÃO

Processo Digital n°: 1006075-80.2020.8.26.0602
Classe - Assunto: Carta Precatória Cível - Penhora / Depósito / Avaliação
Autor: Totvs S.a.
Réu: Belmetal Industria e Comercio Ltda.
Situação do Mandado Não cumprido
Oficial de Justiça Marcio Henrique Pinheiro Lima (25746)

CERTIDÃO – MANDADO SEM CUMPRIMENTO

Eu oficial de Justiça certifico que deixei de dar cumprimento
ao r. mandado n. 602.2020/032052-6, uma vez que expedido em
deferimento ao pedido do exequente às folhas 42, que ora transcrevo: "vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento à
certidão de folhas 39, requerer a remessa dos presentes autos à Central de
Mandados do fórum para que referida Central informe qual foi o bem
penhorado pelo Sr. Oficial de Justiça". Daí sub censura entender haver
lapso à folha de rosto deste r. Mandado quanto a "endereço a diligenciar",
uma vez que o d. Juízo exarou a seguinte decisão: "defiro o pedido de f. 42".

Aduzo que, certificado pela oficial de Justiça Terezinha de
Jesus Corrêa às folhas 39 estar impossibilitada de proceder à redigitalização
do assim encartado auto de penhora, ação alguma caberia a este oficial de
Justiça. No entanto pude constatar às folhas 30 dos autos do processo que,
conquanto esteja um tanto apagada tal digitalização do respectivo auto
de penhora, avaliação e depósito com assunção ao encargo, permite-se
dela ler haver sido penhorado o "veículo Volkswagen Saveiro 1.6,
placas EJA-6912, ano 2009/2010, avaliado em R$19.000,00", automóvel
esse a propósito indicado à constrição pelo d. Juízo Deprecante no item
"IV" da folha 1 da r. Carta Precatória.

sub censura, respeitosamente.
Sorocaba, 03 de junho de 2020.

Sem cotação a nesta margear.


