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CERTIDÃO

Processo Digital n°: 1503436-71.2016.8.26.0408
Classe - Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exequente: Prefeitura Municipal de Ourinhos
Executado: Nelio Akira Kikuchi
Situação do Mandado Cumprido - Ato positivo
Oficial de Justiça Marcia Simonette Tavares (31275)

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
408.2020/009699-4 dirigi-me até a Prefeitura Municipal de Ourinhos, onde
no setor de cadastro, fui atendida pelo funcionário Marcos, o qual após
pesquisa junto ao número do cadastro do imóvel constante em sua
matrícula, informou-me a localização do bem. Certifico que, dirigi-me até o
imóvel, onde verifiquei que sobre ele não havia nenhuma construção, bem
como observei sua topografia, em declive acentuado e sua localização na
cidade. Certifico que, após essas diligências dirigi-me até as imobiliárias
discriminadas no auto que segue em anexo, realizando pesquisa de preços e
avaliando o bem penhorado em cento e vinte mil reais (R$ 120.000,00).
Certifico que, conforme averbação AV/325.693, o imóvel em questão já
está penhorado nos autos de número 0016846-64.2002.8.16.0014 ( ordem
473/2002) junto ao Cartório da Segunda Vara Cível da Comarca de
Londrina/Pr, e que o depósito do bem recairá na pessoa do depositário
público judicial. Certifico que, PROCEDI A PENHORA E AVALIAÇÃO
do bem indicado cujo auto segue em anexo. A seguir dirigi-me até a
Travessa Santo Antonio 40, estando o imóvel fechado. Diligenciando pelas
imediações, fui informada de que no local, reside a Sra Iracema, irmã do
executado Nélio A. Kikuchi, sendo que ele reside na rua Cambará 265.
Certifico que para lá me dirigi e NOMEEI COMO DEPOSITÁRIO do bem
o executado NÉLIO AKIRA KIKUCHI que bem ciente ficou das
responsabilidades do encargo, tudo conforme auto que segue em anexo.A
seguir INTIMEI o executado NÉLIO AKIRA KIKUCHI bem como
INTIMEI sua esposa MARIA LÚCIA FORMAGIO KIKUCHI da penhora
realizada , do prazo para embargos e de todo o conteúdo do presente,
recebendo cópias. Assim sendo, devolvo o presente em cartório, para as
providências necessárias.

O referido é verdade e dou fé.

Ourinhos, 10 de agosto de 2020.

Número de Cotas: R$ 82,83 ( a receber)


