COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
COUNTY OF
COMMONWEALTH DA PENNSYLVANIA
CONDADO DE
Mag. Dist. No:
Jul. Dist. Nº:
MDJ Name:
Nome da V. Distr.:

REQUEST FOR DETERMINATION
OF ABANDONMENT
PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE
DESOCUPAÇÃO
___________________________________

V. / VS.

Address:
Endereço:

___________________________________

Telephone:
Telefone:

Docket No./Processo nº:
Case Filed/Processo Ajuizado:

TO THE MAGISTERIAL DISTRICT JUDGE:
The Landlord(s) in the above-captioned matter requests
that you issue a Determination of Abandonment for the
manufactured home and property located at:

based upon the following:

AO JUIZ DO DISTRITO:
O(s) Locador(es) no caso mencionado acima solicita que
V.Sa. emita uma Determinação de Desocupação para a casa e
imóvel situado em:

com base no seguinte:

 1. The resident has been absent from the home for at least

 1. O residente está ausente da casa há pelo menos 30 dias;

30 days;
 2. The resident has not paid rent for at least 30 days from

 2. O residente não pagou o aluguel por pelo menos 30 dias

the date it was due; and, one or more of the following

a partir da data do vencimento; e existe uma ou mais das

circumstances exists:

seguintes circunstâncias:

 a. Termination of electric or water service to the

 a. Interrupção do fornecimento de eletricidade ou

home, and other utility or payment of services to

água à residência, e de outra utilidade ou

the community owner has occurred;

pagamento de serviços ao proprietário do imóvel;

 b. Home insurance has been canceled;

 b. O seguro residencial foi cancelado;

 c. Most or all personal property have been removed

 c. A maioria ou todos os bens pessoais foram
removidos da casa; ou

from the home; or
 d. Other indicia of abandonment:
____________________________________
I certify that this filing complies with the provisions of the Case
Records Public Access Policy of the Unified Judicial System
of Pennsylvania that require filing confidential information and
documents differently than non-confidential information and
documents.

Date/Data

 d. Outros indícios de desocupação:
____________________________________
Certifico que este arquivamento está em conformidade com
as disposições da Política de Acesso Público de Registros de
Casos do Sistema Judicial Unificado da Pennsylvania, que
exige o arquivamento de informações e documentos
confidenciais de forma diferente das informações e
documentos não confidenciais.

Signature of Landlord / Assinatura do Locador

