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Justiça Gratuita

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
322.2022/001188-7 dirigi-me ao endereço: Rua José Pastorello, 343, no dia
16/02 às 08h30min e fui atendido pela pessoa que se identificou como
Daiane Marisa Pereira (RG nº 48.726.208-6). Expliquei o teor da ordem
judicial e Daiane disse ter locado o imóvel na imobiliária "Remate" há
aproximadamente 05 (cinco) meses. Daiane foi cientificada a respeito do
teor do processo, exarou sua assinatura no mandado e recebeu a contrafé.
Após, com a permissão de Daiane, ingressei no imóvel para realizar a
avaliação, nos seguintes termos: O imóvel é composto por uma garagem
coberta que comporta 02 carros, a serem estacionados um atrás do outro.
Adentrando ao imóvel observa-se 01 sala; 01 quarto; 01 suíte; 01 quarto; 01
banheiro; 01 cozinha de dois ambientes; 01 área de serviço coberta (eternit)
nos fundos do imóvel e 01 cômodo de despejo também nos fundos. O chão
da residência é de piso frio e o teto de forro. Tratando-se de um imóvel
antigo, aparenta razoável estado de conservação. Tendo em vista a
composição do imóvel, seu estado de conservação, localização, bem como o
preço médio praticado nos sites de imobiliárias para imóveis similares da
mesma região, AVALIO o imóvel por estimativa em R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais).

O referido é verdade e dou fé.

Lins, 16 de fevereiro de 2022.
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Carga: 28/01.


