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Ação de Execução

Exequente: Banco Brasil S/A

Executado: António Francisco de Oliveira

AUTO DE PENHORA,AVALIAÇÃO e DEPÓSITO

No dia vinte e dois de agosto de dois mil e dezenove (22/08/2019),
em cumprimento ao mandado de citação, penhora e avaliação
extraídos dos autos em epígrafe, depois de observadas as
formalidades legais, procedi a PENHORA do imóvel indicado na
petição inicial, qual seja, uma gleba de terras situada neste
município, no loteamento denominado "Lajeado", parte do lote n°05,
com área de 96.80.00 ha (noventa seis hectares, oitenta ares) em
nome do executado, Sr. António Francisco de Oliveira e sua
esposa.

Descrição Oficial: uma gleba de terras situada neste município de
Araguaçu-TO, no loteamento denominado "Lajeado", parte do lote
n°05, como área de 96.80.00ha (noventa e seis hectares, oitenta
ares), caracterizada com os limites e confrontações seguintes:
"começa o levantamento de seu perímetro do marco n°03, cravado
na divisa das terras do terreno Lajeado Individual, de onde conta
com o rumo azimute de 259°33'35" na distância de 903,37 metros,
até o marco n°04; desde segue com o azimute de 255°35'15", na



distância de 469,65 metros, até o marco n°05; deste segue com o
azimute de 00°34'49", na distância de 1.643,91 metros, até o marco
n°06; deste segue com azimute de 98°10', na distancia de 1.400
metros, até o marco n°07; desde segue com o rumo azimute de
182°40'10", na distância de 1.170,00 metros, até o marco n°03,
ponto de partida do levantamento deste perímetro". A parte de
terras acima descrita limita-se: "Para o Norte com terras do mesmo
lote n°05; Ao Sul com terras dos Lotes n°34 e 28; Ao Leste com
terras do terreno Lajeado Individual e Oeste, com terras do Lote
n°29" (dados retirados da certidão de inteiro teor do imóvel
acostado aos autos)

Matrícula: R2M4167, 2Q-RG, Fls.053, Cartório de Registro de
Imóveis e Tabelionato 1° de Notas desta cidade, propriedade em
nome do Sr. António Francisco de Oliveira.

Descrição do imóvel: de acordo com a inspeção procedida in
loco, constatei que a referida gleba de terras fica próxima à sede
desta comarca. O imóvel, em sua totalidade apresenta superfície
plana, com partes levemente onduladas, com vegetação típica de
cerrado e com incidência de cascalho fino; possuindo cercas de
arame liso, a maior parte é coberta por vegetação nativa, possui
estrada de acesso e movimentação; possui rede de energia
próxima.

Avaliação: Considerando os dados observados e acima relatados,
para imóveis semelhantes e pesquisas levadas a feito nesta região,
perante a Prefeitura Local, no Cartório de Registro de Imóveis e
junto a corretores de imóveis, avalio o imóvel pelo valor de mercado
de R$3.575,73(Três mil e quinhentos e setenta e cinco reais e
setenta e três centavos por hectare); como são 96.80.00, hectares,
o valor total é de R$ 346.130,66 (Trezentos e quarenta e seis mil
e cento e trinta reais e sessenta e seis centavos). Este é o valor
do imóvel na forma como se encontra. Quanto ao método para esta
avaliação, foi utilizado o método comparativo direto de dados de
mercado. É o método em que o valor é estimado através da
comparação com dados de mercado assemelhado quanto às
características intrínsecas e extrínsecas dos bem avaliado.



Depósito: Realizada a Penhora e a Avaliação DEPOSITEI o imóvel
penhorado em mãos do Executado, o qual aceitou o encargo
prometendo não abrir mãos do referido bem sem ordem expressa
do MM. Juiz, e sob as penas da Lei, e, para constar, lavrei o
presente auto, que depois de lido e achado conforme, segue
devidamente assinado por mim, Oficiala de Justiça Avaliadora e
pelo executado

Araguaçu-TO, 22 de agçsto de 2019.
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