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Tribunal Judicial de Fronteira

Secção Única
Lg. Prol". Dr. Antunes Varela. Palácio da Justiça- 7460-1 11 Fronteira

Telef: 245600120 Fax: 245090129 Mail: froMeira.tC@tribunais.org.pt

(g)

200460-10080160

ÍC1
RJ704637450PT

Exmo(a). Senhor(a)
Sol(a). Carlos Madaleno
Rua Alice Cruz,7 - 1o Dto
Odivelas

2675-541 Odivelas

'roeesso: 41/05.1TBFTR Carta Precatória (Distribuída)
N/Referência: 411460

Data: 15-06-2012

Extraída dos autos de Execução Sumária, n" 813-A/I998 do Lisboa - 6" Vara Cível (extinta) - 6;| Vara - 1"Secção para Venda

Exequente: Tccnicrédito ALD - Aluguer de Automóveis, S.A e outro(s)...
Executado: Joaquim l.uis (ionçalves Silvestre

Mandatários:

Dr(a). Toma/ Andrade Rocha. Mandatário do(a) Exequente, Tecnicrédilo ALD - Aluguer de
Automóveis. S.A. com escritório na Av. Fontes Pereira Melo. 3 - 9o Dto.. 1069-108 Lisboa; contados:

telefone - 213145715. fax - 213572655. e-mail - tomrocha.legal-1742l@adv.oa.pt
Dr(a). Antônio Abreu da Silva, Mandatário do(a) Executado. Joaquim Luis Gonçalves Silvestre, com
escritório na Av Antônio Augusto de Aguiar, 15 - 2° Dto, 1050-012 Lisboa: contados: telefone -
213192810. fax - 213192819. e-mail - antonio.abrcu.da.silva-68371ft?;advogados.oa.pt

Assunto: Venda por negociação parlicular

Fica deste modo V. Ex.a notificado, de que foi nomeado encarregado de venda, relativamente ao processo supra
identificado, e de que foi ordenada a venda por negociação particular dos bens penhorados constante da cópia
anexa.

O fiel depositário dos ditos bens é o executado Joaquim Luís Gonçalves Silvestre, residente na Rua Combatentes
do Ultramar, 21 em Alter do Chão,

O encarregado da venda deverá procederà mesma no prazo de 60 dias.

Junta-se cópia do despacho que o nomeou encarregado de venda.

Notas:
• Solicita-se que na resposta seja indicada a referência deste documento



Documento assinado electronicamente. Esta assinatura
electronica substitui a assinatura autografa.
Dr(a). Marta Pereira Carvathal da Silva Filipe

Tribunal Judicial de Fronteira
Secção Única

Lg. Prof. Dr.Antunes Varela, Palácio da Justiça - 7460-111 Fronteira
Telef: 245600120 Fax: 245090129 Mail: fronteira.tc@tribunais.org.pt

Proc.N2 41/05.1TBFTR

410654

CONCLUSÃO -11-06-2012

(Termo eletrônico elaborado por Secretário de Justiça João Silveiro)

=CLS=

Atento o lapso de tempo decorrido sem que se lograsse proceder à venda dos

bens, determino a substituição do encarregado de venda nomeado pelo

encarregado de venda agora indicado, a quem se concede o prazo de 60 dias para

efectivação da venda.

Notifique, incluindo o encarregado da venda ora substituído.

*

Texto elaborado com recurso a meios informáticos e integralmente revisto pela signatária

Fronteira, d.s.
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