Certidão de citação por hora certa
CERTIDÃO INFORMATIVA
Certifico que em cumprimento ao mandado retro, dirigi-me ao
endereço indicado, e aí, DEIXEI de CITAR o Sr. XXXXXX XXXXXXX
XXXXXX, por não haver encontrado-o; aí voltando, em dias e horários
distintos, ainda não o encontrei, obtendo as seguintes informações, como
sendo:
09/01/2017 às 07h10min: dirigi-me ao endereço indicado e lá
fui informado por sua mãe, a Sra. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, de que o
REU encontrava-se viajando para outro estado há cerca de 15 (quinze) dias
e que não tinha data certa para retorno. Diligenciei junto a moradores
daquela rua e fui informado que o REU havia acabado de sair de casa para o
trabalho, nesta cidade;
10/01/2017 às 06h50min: após a constatação da divergência
de informações acima citada, dirigi-me novamente ao endereço indicado, e
lá, mais uma vez indaguei a mãe do REU, e desta feita, ela informou que seu
filho não residia mais ali, porém, não disse sua atual localização. Diligenciei
junto a moradores da mencionada rua, de modo que, fui informado mais uma
vez que o REU fora visto ali naquele dia e que realmente ele reside ali.
Suspeitando de que o Sr. XXXXX XXXXXXX XXXXXXX se
ocultava para evitar a CITAÇÃO, INTIMEI sua mãe, a Sra. XXXXX XXXXX
XXXXXX de que retornaria no próximo dia útil, quarta-feira (11/01/2017), às
7h00min, para efetuar a sua CITAÇÃO.
O referido é verdade e dou fé.
Sousa-PB., 10 de janeiro de 2017, às 06h50min.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oficial de Justiça
Mat. XXX.XXX-X

CERTIDÃO
Certifico que de acordo com a CERTIDÃO supra, hoje, às
07h00min, compareci novamente ao lugar ali designado, permanecendo ali
até as 07h38min, e, como não encontrei o REU, o Sr. XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, tentei informar-me dos motivos da ausência e
do lugar onde se encontrava, sendo que, a sua mãe, a Sra. XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX, não soube informar a sua possível localização, cujo

comportamento convenceu-me ainda mais de que o mesmo vem se
ocultando para evitar ser CITADO, e, por isso, DEI POR FEITA A CITAÇÃO
POR HORA CERTA. Entreguei a contrafé e cópias anexa a sua mãe, acima
citada.
O referido é verdade e dou fé.
Sousa-PB., 11 de janeiro de 2017, às 7h38min.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oficial de Justiça
Mat. XXX.XXX-X

