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AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, 

no Município de Rosário Oeste-MT, onde compareci em cumprimento ao 

mandado n°1468/12, passado a favor de UBIRATANFARIAPEREIRA, contra 

MICROFORMAS COM.REP.EQUIP.MICROGRAFICOS, para pagamento da 

importância de R$ 663.041,41 (seiscentos e sessenta e três mil e 

quarenta e um reais e quarenta e um centavos); procedi a 

penhora/avaliação do imóvel abaixo discriminado; objeto da matrícula 

n° 12.933 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste-MT, 

tudo para garantia do principal, juros de mora, correção monetária 

e custas do referido processo; a saber: 

DISCRIMINAÇÃO DO IMÓVEL:  

"Imóvel rural situado na Sesmaria Casa de Telha neste município, 

com a área de 383 ha (trezentos e oitenta e três hectares)", com 

"retificação para constar que o imóvel da presente matrícula 

passa a ter a área de 512, 6541 (quinhentos e doze hectares, 

sessenta e cinco ares e quarenta e um centiares e os seguintes 

limites e confrontações. . . ". 

Trata-se de imóvel rural, sendo que o acesso se dá logo 

na estrada sentido Distrito da Guia (depois da Cantina da Roça), após 

a ponte sobre o Ribeirão Forquilha (cerca de 1 a 2 quilômetros à 

esquerda). Saindo dessa estrada percorre-se aproximadamente 3 ou 4 

quilômetros, encerrando-se a via exatamente na propriedade rural 

denominada "Fazenda Nossa Senhora Aparecida", depois de uma ponte. 
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DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:  

Empreendi diligências em propriedades da região na busca 

de parâmetros que possibilitasse a avaliação, bem como realizei 

consulta na rede mundial de computadores, razão porque avalio o 

hectare de terra em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

A fazenda possui as seguintes benfeitorias: casa-sede; 

barracão para suinocultura; barracão para ovinocultura; duas casas 

para funcionário; curral de aproximadamente 2.800m2, como nove 

divisões; energia elétrica; poço artesiano; e 400 hectares formados 

para pastagem (com 14 divisórias)*; 14 açudes*; fazenda toda cercada 

com arame liso (6 fios); três tanques para piscicultura. 

Parte da estrada da fazenda e a ponte da entrada estão 

em ruim estado de conservação. 

*Informações prestadas pelo Sr. José Jonas Correa da Costa, gerente 

da fazenda e irmão do proprietário, Joni Corrêa da Costa. 

TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 2.050.616,4 (dois 

milhões cinquenta mil seiscentos e dezesseis reais e quatro 

centavos). 

Nada mais havendo a tratar, lavrei o 

presente auto, que assino. 

Guilherme Almeida Galdeano 

Oficial de justiça Avaliador Federal 
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Oficit 1 de Justiça 

CERTIDÃO 

CERTIFICO E DOU FÉ, que intimei o executado para ciência da penhora e 
avaliação referidas no Auto retro, assim como de que tem o prazo de (5) cinco dias, a contar 
desta data, para apresentar embargos, tendo o mesmo 
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OBSERVAÇÃO: 

Oficial de Justiça 
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