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- JUSTIçA FEDERAL
suBsEçAo JUDICIAR|A DE RtO VERDE - cO

Av. José Vr'alter, Qd.,49, Lts. 10/11, n'500, Setor Morada do Sol, Rio Verde GO, CEP 75.908-740
(06413211-8613

MANDADo DE REAVALT¡çÃo E tNTtMAçÃo oe lEt¡-Ão
No. 6 9a t2o1l - sEXEc

AUTOS NO: 2006.35.03.005176-4 E apensos (1383-92.2012.4,01

3503, 2007.35.03.001293-0 e 4309-75 .2014.4.01.3503)

3 1 00-Execução FiscallF azenda Nacional

UniâolF aze nda N acional

J S Armazens Gerais Ltda e Marcio José Soares

AçÃO/CLASSE:

EXEQUENTE:

EXECUTADOS:

Paulo Augusto Moreira Lima, Juiz Federal
da Vara Única da Subseção Judiciária de Rio
Verde, na forma da Lei.

MANDA, a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, a quem este

for apresentado, indo devidamente assinado, nos autos de Execuçäo Fiscal,

que, em seu cumprimento, proceda-se à REAVALIAçÃO do imóvel de

matrícula 20.970, localizado na Avenida Marginal, esquina com as ruas três e
quatro, no Setor lndustrial de Rio Verde GO, de propriedade da empresa

executàda, para fins de leilão/hasta pública do bem.

A última notícia do paradeiro do Sr. Márcio José Soares,

representante legal da empresa J S Armazéns Gerais Ltda, foi que o mesmo

estava morando na cidade de Limeira/SP (fl. 136). Mas obtendo o Oficial de

Justiça informação de que ele se encontra em Rio Verde, os executados

deverão ser intimados da reavaliação e"'.da data do leilão do imóvel que

ocorrerá no dia 0710812018, sendo a primeira praça a partir das 08:00 hs e a
segunda praça a partir das l3:00 hs, no lnfinity Hotel, na Av, ,Agua Santa, s/n,

Residencial Água Santa, Rio Verde/GO, e através do site www.vecchileiloes.

com.br.
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O edital do referido leiläo/hasta pública será afixado no mural

desta Subseção Judiciária, publicado no diário oficíal e no site da leiloeíra, no

prazo estabelecido por le¡, podendo o(s) interessado(s) consultá-lo, caso

queira(m).

Anexos: cópias das fls. 1221127 e do despacho de fl. 155/156

CUMPRA-SE. EXPEDIDO nesta Cidade de Rio Verde, em

0710512018. Eu, d* (Vagner Ricardo dos Santos), matrícula GO80185,í
que digitei e assino, Eu, (Luciana de Cássia Jardim), Diretora de Secretaria,

subscrevo e assino por ordem do MM. Juiz Federal desta Subseção Judiciária.

LUCIANA SSIA JARDIM
D iretora de Secretaria
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JUSTIçA FEDERAL

suBsEçAo JuDrcÉR¡A DE R¡O VERDE - GO

Processo Ne 2006-5176-4 e apenso (1383-92.2012.401.3503, 2007-L293-O,

4309-75. 2014.4013503 )

EXEQUENTE: UNtÃO/ FAZENDA NACTONAL

EXECUTADO: JS ARMAZÉruS EENRIS LTDA E MARCIO JOSÉ SOARES

MANDADO N. 590/2018.

CERÏDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Mandado, dirigi-me ao endereço

indicado e procedi à REAVALIAçÃO do imóvel, conforme descrito no Auto de

Reavaliação em anexo.

No ato da vistoria, procurei informações sobre o Sr. MARCIO JOSÉ SOARES,

no entanto, o Sr. Wilson Dias declarou não saber de quem se trata, que tudo

que se refere ao contrato de Iocação do imóvelele resolve com o Sr. Ronaldo,

informando o telefone deste: 19-9.8104-2685, razão pela qual, fiquei

impossibilitada de proceder à INTIMAçÃO.

Devolvo para Superior deliberação.

Rio Verde, O4|O6/20L8.

Oficial de Justiça Federal

Matrícula GO 70403
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sues¡çÃo ruorc¡ÁR¡R DE Rro vERDE - co
Processo Ne 2006-5176-4 e apenso (1383-92.2012.401.3503, 2007-1293-0,

4309-7 5.2014. 40 13 s03 )

EXEQUENTE: UNIÃO/ FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: JS ARMAZÉruS EENRIS LTDA E MARCIO ¡OSÉ SORNCS

MANDADO N. 590/2018.

AUTO DE REAVALIAçAO

Ern cumprimento ao Mandado Ne 590/2018, procedi à REAVALIAçÃO Oo

imóvel abaixo descrito:

OeSCnlçÃO: um terreno para construção com área total de 49.9t7,QO m2.

eOtftCaçÃO: um armazém graneleiro, com área total construída de

L0.21O,20 m2, com sua descrição na Av04/M.20.970, conforme Certidão do

Cartório de Registro Geral de lmóveis e Anexos juntada a este processo às

fls. L24 . No imóvelfunciona uma unidade da empresa BRF S/4. Na ocasião da

vistoria, fui informada pelo Sr. Wilson Dias dos Santos, supervisor da empresa

BRF SA QUê, não foi feita qualquer alteração na estrutura do

imóvel/edificação mas, apenas a conversão da portaria em um banheiro

feminino, nada que possa alterar sensivelmente a avaliação e, que no ítem

"sistema de Secagem", no tocante à "compreenderá 03 bases para secador",

corresponde a um secador 60 ton/hr, marca Kepler Weber. (Av0 /M.20.970).
LOCALIZAçÃO: Av. Marginat, esquina com as Ruas Três e Q.uatro, Qd. 04 Lt. 01

- St. lndustrial de Rio Verde/GO. O imóvel está localizado às margens da BR-

452, ao lado da Viação Paraúna.

AVALIAçÃO: Considerando que:

Considerando guÊ, o mercado imobiliária encontra-se desaquecido,

observando-se elevado número de ofertas e, baixa concretização de negócios

e, no que se refere a avaliação áe imóveis, o mercado imobiliário de Rio

Verde/GO oscila muito, não havendo muito consenso entre os profissionais do

ramo; considerando um imóvel similar existente em leilão judicial nesta

ocasião, AVALIO O TËRRENO em, RS200,00/m2 (duzentos reais o metro

quadrado) perfazendo a avaliação do terreno o valor total de

RS9.983.400,00 (nove milhöes, novecentos e oitenta e três mil e



quatrocentos rea¡s). EDIFICAçÃO: O imóvel estruturalmente

mesmo jeito da ocasião em que foi objeto de Penhora (IL/03/2OL4), sem

significativas alterações e, em bom estado de conservação.

Edificação averbada em 221071L988, avaliado em 20L4, portanto,

observando como índice de depreciação a tabela da Receita Federal que

estabelece para edificações 4%o a.a, perfazendo o valor de R$3.827,740.73

(Três milhões, oitocentos e v¡nte e sete m¡|, setecentos e quarenta reais e

setenta e três centavos).

VALOR TOTAT DA REAVALAÇÃo: R$13.811.140,73 (doze milhöes, oitocentos

e doze mil, oitocentos reais e setenta e três centavos).

Proprietário: J S ARMAZENS GERAIS LTDA

MATRíCULA N9 20.970 CRI/R¡O VErdE/GO.

Rio Verde, 0410612078.

Lopes

Oficial de Justiça Feder

Matrícula GO 70403


