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Situação do Mandado Cumprido - Ato positivo
Oficial de Justiça Cleber Luiz Paiva Costa (26479)

Justiça Gratuita

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
366.2021/001616-6 , não conseguindo identificar o local indicado pela
descrição do mandado constando na via apenas o lote e quadra, em 21/6/21
dirigi-me ao endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 67, Centro,
Mongaguá, na Prefeitura Municipal de Mongaguá, onde no setor de
engenharia e obras publicas, sendo indicado nos mapas a localização do
referido imóvel ao lado do numeral 1613.
Assim sendo, em 28/6/21 dirigi-me a Av. Jussara, 1615, onde não encontrei
ninguém no local, deixando recado com vizinho do 1613.

Certifico ainda que recebi o retorno do ocupante do imóvel, Sr. Carlos
Alberto Dias da Silva Filho, informando este que adquiriu o imóvel via
financiamento da caixa econômica federal, apresentando documentação
anexa, confirmando os dados referente a lote e quadra, porém com diferente
numeração de matricula, onde aparentemente há divergência documental
entre os documentos de origem do cartório de Itanhaém e de Mongaguá, não
sendo obtida nenhuma documentação do ocupante do terreno vizinho, que
segundo apurado também teria adquirido o imóvel pelas vias formais.

Certifico ainda que em cumprimento ao mandado, onde independentemente
da situação ou ocupação do terreno, não havendo impeditivo para integral
cumprimento, AVALIO POR ESTIMATIVA o terreno indicado no lote
12 da quadra 9 da Av. Jussara, em R$ 280.000,00, tendo por base
consulta em imobiliárias da região, considerando a metragem indicada.

Assim sendo, devolvo o presente para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé.

Mongaguá, 05 de julho de 2021.

Número de Cotas:2 atos


