PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE MALLET
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE MALLET - PROJUDI
Rua XV de Novembro, 412 - Mallet/PR - CEP: 84.570-000 - Fone: (42) 3542-1227
Autos nº. 0000104-76.2002.8.16.0106
Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete, nesta cidade e
Comarca de Mallet, Estado do Paraná, em cumprimento ao respeitável mandado
expedido
pelo
MMº
Juiz
de
Direito,
extraído
dos
autos
nº
0000104-76.2002.8.16.0106, de Ação de Execução Fiscal, em que é exequente a
UNIÃO e executados JOÃO OSMAR DE ANDRADE e DA FAMILIA COMERCIAL E
BENEFICIADORA DE ALIMENTOS LTDA. AVALIAÇÃO, dirigi-me com veículo de minha
propriedade, face o endereço não ser servido por linha regular de transporte
coletivo, ao endereço indicado nesta, e ali sendo às 16h00min, após as
formalidades
legais,
efetuei
a
avaliação
dos
seguintes
bens
a
saber:
01 – Um lote de terra urbano sob o nº 17 medindo 577,80 m², o
qual avalio em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Um barracão com aproximadamente
543,00 m² o qual avalio em 325.800,00 (trezentos e vinte e cinco mil e oitocentos
reais) constante da matricula nº 2.710 do C.R.I. de Mallet. Total da presente
avaliação: 425.800,00 (quatrocentos e vinte e cino mil e oitocentos reais.
Os valores acima foram obtidos junto à imobiliária WANDA IMÓVEIS, creci
nº 9.615/PR., município de Mallet/Pr.
E para ficar constando lavrei o presente auto, que após lido e achado
conforme vai devidamente assinado pôr mim Oficial de Justiça Avaliador.

Mallet, 22 de maio de 2017.

Antonio Lima Santos
Oficial de Justiça
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