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CERTIDÃO
Processo Digital n°:
Classe - Assunto:
Exequente:
Executado:
Situação do Mandado
Oficial de Justiça

1007946-60.2019.8.26.0189
Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel
Waldelei José da Silva
José Noberto de Freitas e outro
Cumprido - Ato positivo
Jocelino da Silva (18582)

Justiça Gratuita
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO
CERTIFICO que, em cumprimento ao mandado nº 189.2020/0125869,nesta data 15/12/2020, às 10h30 min, realizei diligência na Avenida
Litério Grecco, 533
- Vila Ubirajara, nesta cidade, aí sendo, após
observadas as formalidades legais – PROCEDI A PENHORA em bem de
propriedade do executado – JOSÉ NORBERTO DE FREITAS, conforme
Auto de Penhora, Avaliação e Depósito, lavrado nesta data que recaiu
sobre: UMA SERRA ESUQDREJADEIRA – Rockwell – Invicta – motor
5HP, em funcionamento e em bom estado de conservação, avaliada em
R$8.000,00 (Oito Mil reais), a qual foi depositada nas mãos do próprio
executado. Após realização da penhora o executado foi intimado do prazo
de quinze (15) dias para oferecer embargos, contados da intimação, podendo
alegar somente uma das matérias elencadas no artigo 52, inciso IX, da Lei
Federal – 9099/95. Registro proposta de autocomposição apresentada
pelo executado, quando da realização da diligência, consistente fazer o
pagamento do débito em cinco (05) parcelas no valor de R$1050,00 (Um
Mil e Cinquenta Reais), com vencimento da primeira para o dia 10 de
Janeiro de 2021, com depósito a ser realizado em conta bancária indicada
pelo exequente. Dou Fé. Fernandópolis,15 de Dezembro de 2020. - JOCELINO DA SILVA
Oficial de Justiça
01 cota
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