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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE PENHORA

Processo Digital n°: 1005341-88.2018.8.26.0024
Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exequente: Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais
Executado: Cristiano Rodrigues de Oliveira

Em Andradina, aos 16 de maio de 2019, no Cartório da 3ª Vara, do Foro de Andradina, em

cumprimento à r. decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, lavro o presente TERMO DE

RETIFICAÇÃO DE PENHORA de fls. 77, para constar que referida penhora foi feita na parte

ideal de 50% do imóvel cabente ao executado do seguinte(s) bem(ns): "Um terreno urbano

constituído de parte do lote nº 10 da quadra nº 48, medindo 10,00 metros de frente e fundos

por 20,00 metros ditos da frente aos fundos, ou sejam 200,00 metros quadrados, situado a

localizado na Rua Presidente Roosevelt, do lado impar, esquina com a Rua Armando Sales,

no Jardim Santa Cecília, nesta cidade e comarca de Andradina-SP., sem benfeitorias, dentro

das seguintes divisas e confrontações: Pela frente com a Rua Presidente Roosevelt, de um

lado dividindo a Rua Armando Sales, dividindo do outro lado e fundos com a parte do

mesmo lote nº 10. Cadastrado na PM local com a área acima sob nº 11.0480.3080.000", do(s)

qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Cristiano Rodrigues de

Oliveira, CPF nº 276.564.398-97, RG nº 30.406.518-3. O bem foi avaliado no valor total de R$

200.000,00 (duzentos mil reais), sendo a parte ideal cabente ao executado no valor de R$

100.000,00 (cem mil reais), conforme auto de penhora constante dos autos. O(A)(s)

depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização

deste Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. NADA

MAIS. Lido e achado conforme segue devidamente assinado.
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