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VARA DO TRABALHO DE REGISTRO

Processo n° 10326/15

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2016, eu Oficial de Justiça
Avaliador Federal abaixo assinado e identif icado, em cumprimento ao
mandado de penhora em questão, depois de preenchidas as formalidades
legais, realizei a penhora do imóvel do executado, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Registro, a saber:

Imóvel de matrícula n° 6411 — "UMA GLEBA DE TERRAS constituída pelos
lotes númeoros trezentos e oitenta e oito (388) e trezentos e oitenta e
nove (389), da Antiga Colonia de Registro, situado na zona rural deste
distrito, município e comarca de Registro, com área total de quarenta e três
hectares e noventa e nove ares (43,99100ha) (..)." Descrições
complementares contidas na cópia da matrícula acostada aos autos.

Avaliação do imóvel: R$175.960,00 (cento e setenta e cinco
mil, novecentos e sessenta reais).

Avaliação com base no preço médio do hectare, de acordo com
o Instituto de Economia Agrícola — I EA, tendo por base o maior valor obtido
no ano de 2015, para terra modalidade "campo", no valor de
R$4.000,00/ha. Fonte site do I EA, saber:
http://ciagri.ieasp.gov.br/nia1/precor.aspx?cod_tipo,. l&cod_sis--- 8

Conforme constatado pelo colega oficial de justiça avaliador
"ad hoc", Sr. Sidnei Gonçalves da Silva, de acordo com a certidão acostada
aos autos, do processo n. 545/02, não há benfeitorias a considerar no local.

frontal.
E para constar, lavrei o presente contendo 01 (uma) lauda

BRUNO CONEGUEI RO BUSNARDO
Oficial de Justiça Avaliador Federal
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