
tribunal 	 PODER JUDICIÁRIO 

de justiça 	 COMARCA DE PARAUNA 

AUTO DE PENHORA 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano dois mil e 
dezessete (2.017), nesta cidade e Comarca, eu, Raul Hermínio Pereira 

• Oficial de Justiça Avaliador, lotado e com exercício nesta Comarca de 
Paraúna-Go, compareci, e, em cumprimento ao Mandado de Penhora, 
Avaliação e Intimação, extraído da Ação de Execução n9 114, protocolo n 
146064-88.2017.8.09.0120 	requerida pela COOPERATIVA DE 
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE GOIANO contra 
PAULO ROBERTO COELHO DE MORAES e outros, aí sendo, após 
observadas as formalidades legais, procedi à penhora do seguinte: 

1- 	Uma gleba de terras neste município, na Fazenda 
Poções, com a área de 12,1000 ha, em nome de Jerônimo Coelho de Moraes 
Neto, matrículada no CRI desta Comarca, sob o n° 6.307. 

Para constar, lavrei o presente auto, que, lido e achado 
conforme, vai devidamente assinado por mim, Oficial de Justiça Avaliador, 
que garanto minha fé e pelo Depositário nomeado Sr.JERÔNIMO 
COELHO DE MORAES NETO. 

Jerôio Coelho de Moraes Neto 
Depositário Nomeado 



_____ 	 ESTADO DE GOIÁS 

II tribunal 

	

	 PODER JUDICIÁRIO 

de justiça 	
COMARCA DE PARAIIINA 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 

RAUL HERMINIO PEREIRA 
Oficial de Justiça e Avaliador desta Comarca de Paraúna! Estado de 

Goiás! na forma da Lei! etc. 

Em cumprimento ao Mandado Penhora , Avaliação e . intimação, extraído da Ação de Execução, protocolo N° 146064-88.2017.8.09.0120, 
requerida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 
SUDOESTE GOIANO contra PAULO ROBERTO COELHO DE MORAES e 
outros, dirigi-me neste município, à Fazenda Poções e, após realizadas as devidas 
vistorias, efetuei a avaliação do seguinte bem: 

RELAÇÃO DE BENS: 

1- Uma gleba de terras neste município, na Fazenda 
Poções, com a área de 12,1000 ha, em nome de Jerônimo Coelho de Moraes 
Neto, matriculada no CRI desta Comarca, sob o n° 6.307. 

2- Benfeitorias existentes no imóvel: 

o 	2.1- Uma represa, a qual abastece os pivôs da Fazenda. 

CARACTERISTICAS DOS IMÓVEIS 

Os Imóveis estão localizados no município de Paraúna-Go, à 
mais ou menos 5 Km da cidade de Paraúna, em uma região de exploração agrícola e 
pecuária deste municipio, Trata-se de solo de cultura, topografia meio inclinado 
possui o solo de cor escura, de alta fertilidade, totalmente mecanizável, apresenta 
recursos hídricos distribuído, onde possui uma represa que abastece os pivôs da 
fazenda, atualmente encontra-se ocupado por pastagens. Obs. Este imóvel é 
acessível a uma cômoda divisão. 

MÉTODO UTILIZADO PARA EFETUAR 0 LAUDO 



O Método utilizado para a realização desta avaliação foi 
o Comparativo Direito, ou seja, pesquisas de preços que circulam na região em 
que localiza-se o imóvel e também foi levado em consideração os seguintes itens: 

1- Características do imóvel. 
2- Valor da soja e da arroba. 
3- Benfeitorias existentes no imóvel. 
6- Facilidade de acesso ao imóvel. 

FONTES DE PESQUISAS 

Foi realizada a pesquisa em dois escritórios de 
corretagem desta cidade, onde obtive a informação que foi vendida um fazenda, 
neste município, onde o Sr. João Ferro da Paixão vendeu uma gleba de terras 

• pelo valor de R$ 100.000,00 o alqueire, porém, faz algum tempo. Recentemente o 
Sr. Renato Ferreira de Moraes, vendeu uma gleba de terras na Fazenda 
Tamanduá, para o Sr. José Nunes, pelo valor de R$ 120.000,00 o alqueire. 
Também recentemente o Sr. Lucio Ferreira de Moraes, vendeu uma gleba de 
terras na Fazenda Boa Vista, para o Sr. José Nunes da Silva, pelo valor de R$ 
95.000,00. 

CONCLUSÃO DO LAUDO 

Após realizada a vistoria no imóvel , levando em 
consideração as características do referido imóvel e pesquisas de preços de terras na 
região em que se localiza o mesmo, atribuo o valor deste da seguinte maneira: 

1- Uma gleba de terras neste município, na Fazenda Poções, 
com a área de 12,1000 ha, em nome de Jerônimo Coelho de Moraes Neto, 
matrículada no CRI desta Comarca, sob o n° 6.307. Que avalio por R$ 20.662,00 o 
hectare, perfazendo o total de: 

R$ 250.010920 

2-Benfeitorias existentes no imóvel: 

2.1 - Uma represa a qual abastece os pívôs da fazenda, que 
avalio por: 

R$ 200.000900. 



P1 

Soma a presente avaliação o total de R$R$ 450.010920 
(quatrocentos e cinquenta mil, dez reais e vinte centavos) 

fosse avaliado. 
desta Comarca, 

7. 


