juridico@leje.com.br
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

juridico11@leje.com.br
quinta-feira, 8 de julho de 2021 10:15
juridico@leje.com.br
ENC: edital - débito

Prioridade:

Alta

Bom dia Bruna
Segue p/ ciência. – ID 5442
Att

Evandro Siqueira
Departamento de Leilões e Pregões
Tel.: +55 11 3969 1200 ou 0800 789 1200
www.leje.com.br

AVISO
Esta mensagem é destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s), podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei. A transmissão
incorreta da mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente
e apagada imediatamente de seu sistema. É vedado a qualquer pessoa que não seja destinatário, usar, revelar, distribuir ou copiar ainda que parcialmente esta mensagem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

DISCLAIMER
This message is destined exclusively to the intended receiver. It may contain confidential or legally protected information. The incorrect transmission of this message does
not mean loss of its confidentiality. If this message is received by mistake, please send it back to the sender and delete it from your system immediately. It is forbidden to
any person who is not the intended receiver to use, reveal, distribute, or copy any part of this message.

De: ervaljunior@adv.oabsp.org.br <ervaljunior@adv.oabsp.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 8 de julho de 2021 10:00
Para: juridico11@leje.com.br; juridico3@leje.com.br
Cc: Condominio Vinhas <condominiovinhas@terra.com.br>
Assunto: Fwd: edital
Prioridade: Alta

-------- Mensagem original --------

Assunto:edital
Data:01/07/2021 17:34
De:ervaljunior@adv.oabsp.org.br
Para:juridico3@leje.com.br
Karoline boa tarde.
Em relação ao processo 0007985-62.2010.8.26.0586–Nº de Ordem 2008/000305 –Cumprimento de sentença oriunda do processo principal n.º
0001212-69.2008.8.26.0586 de Procedimento Comum Cível –Despesas Condominiais
Primeira Vara da Comarca de São Roque - S. P., informo que o débito condominial é de R$ 470.349,95.
Segundo informações extra oficial há débitos de IPTU, mas a prefeitura não nos informa por escrito, por sermos terceiros.
att.
Erval de Oliveira Junior
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Para ajudar a proteger a sua
priv acidade, o Microsoft Office
impediu o download automático
desta imagem da Internet.

Livre de vírus. www.avast.com.
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