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Processo: 0393896-49.2005.8.09.0090 

Poder Judiciário - Estado de Goiás 

Comarca de Jandaia - Vara Cível 

Av. Governador dos Mutirões Qd. 05 Lt. 01 Setor Redentor Cep 75950-000 

MANDADO DE AVALIAÇÃO 

N° Mandado: 200392107 Guia: 2493168-3/50 

Processo n°: 0393896-49.2005.8.09.0090 

Natureza: Execução de Título Extrajudicial ( L.E. ) 

Promovente: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA 

Promovido: MARCOS LEAL FERNANDES 

Endereço: ALAMEDA JORGE VICENTE ALVES, 1510, Alto da Primavera, INDIARA, Goiás, 
75955000 

Valor da Causa: 190.765,15 

Juiz: ALUIZIO MARTINS PEREIRA DE SOUZA 

0(A) Doutor(a) Juiz(a) de Direito ALUIZIO MARTINS PEREIRA DE SOUZA da Comarca de 
Jandaia, Estado de Goiás. 

Manda ao Senhor Oficial de Justiça/Avaliador ou quem suas vezes fizer que em 
cumprimento ao respectivo mandado proceda a Avaliação do(s) bem (ns) penhorados(s), 
nos autos supramanecionados, abaixo relacionado(s). 

Relação de Bens: 304,76m de 01(um) galpão para guarda de máquinas e implementos agrícolas 
construido no imóvel urbano para construção 2/3, da quadra n° 28, situado na rua Geraldo F. 
Silva, esquina com a rua Mercúrio, loteamento Vale do Sol, município de Indiara-GO 

Despacho: cópia anexa 

Jandaia, 20 de agosto de 2020 

Ronilda Marques da Silva Moura 

Analista Judiciário 
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Mandado: 200392107 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado em anexo, me 

dirigi até à Cidade de Indiara, onde aí sendo às 14:10hs não encontrei ninguém no local, 

estando tudo fechado, tendo suspendido minhas diligências. O referido é verdade. 

Jandaia 22 de setembro de 2020. 
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‘'e7.  
Elto kis da Silveira 

Oficial de Justiça Avaliador Judiciário 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado em anexo, me 

dirigi novamente até o local indicado, onde ai sendo às 9:50hs não encontrei ninguém, 

tendo suspendido minhas diligências. O referido é verdade. 

Jandaia 16 de outubro de 2020. 

ts("b"  Elto Ir" da Silveira 
Oficial de Justiça Avaliador Judiciário 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado em anexo, me 

dirigi novamente até o local indicado, onde ai sendo às 8:20hs averiguei que o imóvel 

estava aberto, então passei a fotografar o local com a colheita de informações, conforme 

laudo a seguir lavrado. O referido é verdade. 

Jandaia 06 de novembro de 2020. 

çt, 
Elto lâ da Silveira 

Oficial de Justiça Avaliador Judiciário 



LAUDO DE AVALIAÇÃO 

Autos:0393896-49.2005.8.09.0090 

Requerente: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA 

Requerido: MARCOS LEAL FERNANDES 

Mandado: 200392107 

Bem a ser avaliado:  Um terreno urbano para construção, que ao meu ver se 

tratava de 2/3 (dois terços de um lote) mas verificando no mapa, que junto ao 

presente bem como pela Certidão de Inteiro Teor acostada nos autos, constatei que 

se trata dois lotes, o lote 2 (dois) e o lote 3(três). Localizados na Quadra 28, esquina 

da Rua Mercúrio com Geraldo F. Silva. Os quais fazem divisa com os lotes 01, 18 e 

04. 

Características:  O Imóvel objeto da presente avaliação está na posse do Requerido Sr. 

Marcos Leal Fernandes. 

Há edificado uma casa em alvenaria, piso cerâmica, madeiramento 

cerrado, onde é usado como escritório, sala de espera, dois cômodos com um banheiro 

cada. 

Ainda há um galpão de 304,76 metros quadrados de área 

construída, edificado em estrutura metálica, telhas de aço, piso asfáltico, que serve para 

guardar máquinas agrícolas. 

Método Utilizado:  Tendo utilizado o método comparativo direto. Tendo colhido 

informações através do Corretor de Imóveis, Sr. Agnel, que sempre tem dados atualizados 

de comercialização de imóveis naquela cidade, o qual pode trazer valores que se 

aproxima do valor real do bem no mercado. 

Valor do Bem: "Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e 

conscientemente o bem imóvel, tomando por base a presente data e os preços 

praticados no mercado. 

A casa de alvenaria onde é utilizada como escritório, levando-se em 

conta o preço do material de construção e da mão de obra atualmente, avalio ao preço de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 



Ao Galpão, atribuo o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta 

mil reais) pelo material gasto, estrutura metálica, telhas e mão de obra para levantar 

paredes e confecção do piso. 

Ao terreno, bem localizado no setor, fácil acesso, sendo dois lotes, 

o Lote 02 e o Lote 03 e atribuo aos mesmos o valor de R$70.000,00 (setenta) mil reais 

cada, perfazendo R$140.000,00 (cento e quarenta) mil reais. 

Atribuo ao terreno com suas benfeitorias o valor total de 

R$440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) 

Jandaia 11 de novembro de 2020. 

Elto irts da Silveira 

Oficial de Justiça Avaliador Judiciário 
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