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COMARCA DE ACREUNA 

SALA DOS OFICIAIS DE JUSTI9A 

AUTO DE PENHORA E AVALIACAO 

一  Aos 24(vinte e auatro) dias do mes de aaosto do ano de dois mil e dezesseis (24/08/2016), em cumprimento 

ao presente mandado retro, do MM Juに de UI旧Ito desta じomarca, em tramite na ヒscrivania ae じrumes e 

Fazendas P自blicas, extraido dos autos no 370, protocolo no 113604 19.2014.8・09・0002, Processo de 

Execugao Fiscal, movida pela Prefeitura de Acreona em face de SR Combrcio de Produtos Agricolas, 

me dirigi aos locais in佃mencionados, cons伯nte do mandado em ques伯o, e PROCEDI O ARRESTO E A 

AVALIA謎血 dos seguintes: 

> 	 Im6vel de matricula no4.027, ficha no 2 do livro no 2 ・ RG ・ Trata- 

se de um lote de terreno urbano, com construgao, situado na Av. Rio Branco, St. Macro Industrial, 

com 白rea de 9.9000 m2, e medidas e confron伯96es seguintes: "na margem direita da rodovia BR 

060, mede 45 metros; igual medida pela linha de fundo que confronta com D白lcio dos Santos 

Abadia; nas laterais direita e esquerda medem 220 m" 

No local, edificou-se: 

へ  
ン  Um barra晒o em alvenaria e cobertura me拍lica, com 白rea de 232 m2, 

em bom estado de conserva96es que atualmente 白 utilizado como uma 

oficina. 

> Um Barra哨o em bom estado de conservagao, em alvenaria com 

cobertura met白lica， 白rea de 245 m2, dois pavimentos e divis白o para 

c6modos de escritrio. Atualmente ocupada pela empresa "H20 

ce合nica一consultoria em engenharia ambiental" 

> Um im6vel em alvenaria, cobertura met白lica, com 白rea de 128m2 em 

regular es伯do de conservag白o, Atualmente utilizado como dep6sito. 

> Um im6vel com 08 c6modos, em alvenaria e telha plan, com 自  rea de 80 

m2, utilizado pela empresa "Unimaq hidr白ulica" 

Importante ressal伯r que n白o foi jun伯do aos autos a certid白o de matrlcula do im6vel, raz白o pela 

qual n白o foi posslvel indicar possiveis gravames existentes na matrlcula acima indicada. 



'l 

Grande pa巾da 白rea es伯murada, e ela se encontra em local estratgico para o com白rcio. Ocorre 

que n白o estamos em momento econ6mico favoはvet e um im6vel de tal porte tem pouca liquidez em 

um mercado 」白伯o saturado. O im6vel es伯 em boas condi頭es de uso e suas benfeitorias 

possibilita aumento do leque de explora弾o econ6mica daquele local. Levando-se em conta o valor 

dos imveis da regi白o, e que o mercado est白 em recess白o, alem de pesquisas junto aos 

profissionais da 白rea na regi白o, avalio o im6vel em R$ 1.225.000,00 (hum milhao, duzentos e 

vinte cinco mil reais). 
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