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CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

Certifico e dou fé que, , estive inicialmente na Secretariaem cumprimento ao mandado
Municipal de Fazenda (Rua Dr. Feliciano Sodré, 100 - Centro), a fim de obter mais dados e
informações para efetuar a avaliação do imóvel de nº 1558 da "Rua Aloisio Neiva - Centro -
SG". Na oportunidade, constatei, conforme cadastro imobiliário do IPTU (2019), que a

(cento e dois metros quadrados).inscrição 836478000 possui 102,00 m2

Certifico, outrossim, que compareci posteriormente à "Rua Aloisio Neiva - Centro", observei a
sequência numérica do lado par da via, no entanto não localizei o imóvel de nº 1558.

Certifico, ademais, que efetuei depois buscas na rede mundial de computadores, encontrei o
imóvel identificado pelo nº "1550" e, a partir dele, verifiquei que os números "1562", "1558" e

 fariam parte de "terreno de esquina" que aparenta ser uno. "1552" As imagens anexas
.apontam as características/configurações do imóvel objeto da constrição

Registro que, após estudo analítico, trata-se de , comlote de terreno "não edificado"
aproximadamente 102,00 m2 (cento e dois metros quadrados), que confina pelo lado

, com osesquerdo com o terreno de nº 1552 e pelo lado direito com o terreno de nº 1562
quais o nº 1558 não se encontra separado por meio de muros.

Os 03 (três) imóveis, ao que parece, estão em nome de "Evandro Almeida da Silveira" no RGI,
pois foram objeto do mesmo protocolo "65.571", indicado na certidão de ônus reais, referente à 
escritura pública lavrada pelo 2º Ofício de São Gonçalo no livro 07 - fls. 09 - ato nº 05 - 17/04

. "R3" das matrículas "25724", "25725" e "25726" (4º Ofício de São Gonçalo - RGI da/1990 Vide
3ª Circunscrição).

Certifico, ainda, que, localizado e identificado o lote de terreno de nº 1558, dirigi-me à "Rua
Aloisio Neiva - Centro" e, depois de obedecidas as formalidades legais, procedi à penhora e à

.avaliação do imóvel, conforme auto que segue anexo

Certifico, por fim, que, não sendo ali encontrado o sócio executado, fiquei impossibilitado de
dar ciência da constrição e de lavrar o auto de depósito.
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Pelo exposto, submeto a certidão à apreciação superior.

Obs: O bem penhorado tem potencial de construção e de uso/função delimitado pelo sua
configuração geométrica e dimensional.  Vide imagens anexas (Google Maps/ Street View).

: Registro que, em cumprimento ao mandado de Id "d99feb5" dos autosEm tempo
da ATOrd 0101195-67.2017.5.01.0264, compareci à "Rua Aloisio Neiva - Centro" e, depois
de obedecidas as formalidades legais, procedi à penhora e à avaliação do lote de

.terreno de nº 1552 - mat. 25726

SAO GONCALO, 28 de Outubro de 2019

VANCE ANTUNES DE ANDRADE
Oficial de Justiça Avaliador Federal
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4 m + 4 m= 8m

25,40 m

Os 03 terrenos parece que estão em nome de Evandro Almeida da Silveira
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As matrículas RGI 25725, 25724 e 25726, ao que parece,
estão em nome de Evandro Almeida da Silveira
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terreno do meio!
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