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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO\ 

CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE liRASILIA/DF i~ ~ 
,c_J; '\C-1 

JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CIVEL \ { 

DEPRECANTE: JUIZO DE DIREITO DA 7~ 

CIÁRIA DE BRASILIA/DF 

~ 

VARA CIÍ/EL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDI-

DEPRECADO: JUIZO DE DIREITO DE UMA DAS VARAS CIVEIS DA COMARCA DEFORMOSO/ 

MG e UNAÍ/MG 

OBJETO: PENHORA E INTIMAÇÃO 
' 

o Doutor a VERA LUC IA ANDRIGHI 

, Juiz a de Direi to da 7n Vara Cível da Circunscrição Judiciária 

de Brasí U.alíDF na forma da Lei, etc . ... 

FAZ SABER 
/ . , 

ao Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de FORMOSO/MG e UNAI/MG 'ou 

quem suas vezes fizer, que por este Juízo e Cartório se processam os autos da ação de Execução (Proc"SSO 
n2 14.801/95)2 

proposta por BAHCO DO BRASIL S/ A \ 
, 

contra SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMJBILIARIOS 
LTDA 

e como tenha sido requerido pel o credor expediu-se a presente Ca~ta Precatória, no sentido de que, 

JUSTIÇA 00 D.F, 1,059 

~ 
1 

1 

1 



( c;~tinuação) , 
tovao, municipio de Fonroso, de propriedade da devedora; Imovel denominado Fazenda Pira
tininga ou são Cirstóvão, com área de 1.832 hai situada no municÍp1o de Fonnoso(MG), de 
propriedade da exec\.JS7,ada, conforme escritura llablica de Compra e Venda de 11/11/85, la-' . , , 
vrada as fls.163, Livro 1,353, do Cartorio do 12 Oficio de Notas do Distrito federal, ta 
beltão Maurício Gomes, de Lemos,, objeto do registro R-3, jun!<J à natrioil.a fff3, Livro 3%, d:>-
09rror.io cb R,gJ.stro de :lrrt,Jeis de Ltai/1,r; e 615 rn,:ilh:s ron !!Bis re 3(tres) m:s, l.ocal.imleis ro irro.cl ce 
rxmirab ?cmm Piral:1nirls3- 01 !b) Crist:é,,.ro, si uma 1--q m.nicÍpio ce Fbrnrm,11,u - arer realiz<rt:l re. líl Q?_ 
rrerca - Fbrnte:>M}; re. regrm Chrarca, 01 oo;ja a oo Um/M; digne-se VQF..xa a determinar seja efetua 
d2 o reg111tro no CRI, da penhora do imóvel 1enominado Fazenda Piratininga ou são erist_Q
vao, com area de 1.832 ha, situada no municipio de Formoso/MG,de propriedade da executada 
confonne acima descri to. 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x,x.x.x.x.x.x.x.x .• x.x.x 

ENCERRAMENTO: - E, por isto, nos termos do referido deferimento deste Ju(zo, foi passada a _presente 

Carta Precatória, cientificando-o que este Ju(zo e Cartório funcionam na Praça do Bür_iti - Anexo do Palácio da Jus-

tiça do Distrito Federal - 62 andar, nesta Capital. Dada e passada nesta Capital da República Federativa do 

Brasil, aos dois . dias do mês de junho ·do ano de mil 

. novecentos e n.oventa e 

Eu, .R ''ª"' -~ d. ?ó,mtf ( BeL Carlos Alberto F. do Valle 
Diretor(a) de Secretaria, a subscr;i~?.,- óe'l Si~, ata,ia St1bstitufa 

), 

, , 

1.D- Vara Cível de Brasília 

VERA wct~ ANDRIGHI 
Ju;z de o;~o 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA 

CERTIDÃO 

CERTIFICAMOS que, em cumprimento ao respeití 

vel mandado da MMª Juíza de Direito desta Comarca, extraído 1 

dos autos da Carta PrecatÓria n2 191/95, da ação de execução• 

que o Banco do Brasil S/A move contra Sudeste Empreendimentos 

Imobiliários Ltda, dirigimo-nos à Fazenda Piratinga ou São 

Cristóvão, de sua propriedade, e ali estando na data de hoje, 

procedemos à penhora do bem imóvel constante do mandado, con~ 

forme auto em anexo, que fica fazendo parte integrante deste. 

Deixamos de penhorar os semoventes constantes do mesmo, por-' 

que ali não os encontramos. Fomos informados pelo Sr. João 

Carneiro de Queiroz, RG M-8.403.424 SSP-MG, CPF 453.113.406- 1 

06, gerente da fazenda aqui especificada, que os semoventes 1 

acima referidos foram vendidos pela proprietária da fazenda,' 

Em seguida, constatamos, juntamente com o gerente da fazenda, 

que daquela propriedade consta o rebanho bovino de raça nelo

re, conforme discriminado a seguir: 285 vacas de cria; 212 V.ê_ 

cas solteiras; 32 novilhas de 03 anos; 114 novilhas de 02 a-' 

nos; 51 novilhas de 01 ano; 2lf bezerras apartadas; 132 bezer

ras mamando; 13 touros; 08 bois carreiros; 119 bezerros rnaman 

do; e uma tropa de montaria de 21 animais. 

O referido é verdade e damos fé. 

Buritis, 22 de de 1.995. 

Jv10lid'.:IRA DE CAJvl<\RGOS 
Oficial Just, Avaliador I/II 

10.30.570-0 
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• SERVIÇO POBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

10/MO 

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BURITI~MG 

AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO 

depositàrio. E. nada mais havendo, para constar, eu, 
Oficial de Justiça da diligenci lavrei este auto que assino bem como o deP, sitàrio acima nomeado, · d 

douft. ~ 

iça Avaliador I/II 

....•...•••............••••.••.•••.................•...............••.•..•.•.................•.•••••.•••.• ~ ...... ~-------· 
CERTIDÃO 

Certifico e dou ft que, __ intimei o executado-,,-~------""""""-,-----.,.,.,,,-....,,.----~ 
da penhora supra realizada, bem como para embargar(em) a execução no prazo de dez (1 O) dias a contar da 
presente intimação, e querendo, acompanhar(em) dita execução att o final. 
Li o auto de Penhora ao(s) intimado(s) que ciente(a) ficou(aram) do seu inteiro teor, ______ _ 
sua nota de ciente(s) na presente intimação. 

Buritis, __ de _________ de 1995. 
.-- Executado 

Oficial de Justiça Avaliador I/II Cônjuge do Executado 

bidel2.doc 

OBS: A depositária é funcionária do Banco do Brasil S/A, 

agência de Buritis-MG. 

MODELO PAORONIZAOO _N,o ,2 



• ~ TJDFT 
Poder Judiciário da União Foll'ia n!! / ,.._,Yus secrelcy ~ 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DD DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS '-------'-', :; '5 

i'O ~ 

. Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio dà Justiça \ ~ei ,::;, 
) 

Sétima Vara Cível.de Brasília S>J:'• lí,i ,g'Ç 

PROCESSO: 14801/95 

FORUM DES MILTON SEBASTlãO BARBOSA BLOCO B SALA 928-C, ASA SUL, Telefone: 

3103-7417, Fax: 3103-0354, CEP: 70091900, BRASILIA-DF 

marcus.coutinho@tjdf.gov.br, H<]rá_rio de Funcionamento: 12h00 às 19h00 

CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃC 

.11111111111111111111111111111 
0015373-27.2015 

AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . 

DEPRECANTE: JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL 

JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF 

DEPRECADO: JUÍZO DE DIREITO DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE FORMOSO/MG 

OBJETO: AVALIAÇÃO 

Exequente: BANCO DO BRASIL SA 

Advogado: GUSTAVO AMATO PISSINI, OAB: DF032089 

Endereço Adv.: ALAMEDA SANTOS,2480 ,4 A~ÓAR - CONSOLACAO - BRASÍLIA/DF - CEP: 01418-

200 - Fone: 1195766913 

Executado: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA 

Advogado: OLIVIO ULISSES ono, OAB: DF0l7773 

Endereçó Adv.: QRSW 4 LT.1 ED. SILCO li ENTR.26 SALA.218 SUDOEST. - BRASILIA/DF - CEP: 

70390089-Fone:32442142/84495709 

O Doutor MÁRIO JORGE PANNO DE MATTOS, 

MM. Juiz de Direito Substituto da 7! Vara Cível de Brasília/DF, 

.. 
FAZ SABER ao(a) Excelentíssimo(a) Senhor Juiz(a) de Direito da Comarca de FORMOSO/.MG ou a quem 

suas vezes fizer, que por este Juízo process~m-se os autos da AÇÃO DECUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, PROCESSO 14801/95, proposta por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de SUDESTÊ 

EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA, como requerido expediu-se a presente carta precatória no sentido 

de que após exarar o seu respeitável "CUMPRA-SE", digne-se Vossa Excelência determinar que se 

proceda à AVALIACÃO do seguinte imóvel: propriedade rural, denominada Fazenda PIRATINGA ou SÃO 

CRISTÓVÃO, com área de 1.832,00,00 hectares, situada no município e distrito de Formoso/MG, 

matrícula 234 do Cartório do Reg!stro de Imóveis de Buritis/MG. 

Tudo de acordo com o teor da presente e cópias anexa~: "Expeça-se carta precatória de avaliação do 

bem penhorado à fl. 51. Após, intimem-se as partes, bem como a Procuradoria Jurídica 

Regional - INCRA, em virtude da peça de fls. 298/300. Em razão disso, indefiro, por ora, o 

pedido de penhora online, pois somente após a avaliação do bem penhorado será possível a 

verificação da necessidade de reforço de penhora. Brasília - DF, quarta-feira, 28/05/2014 às 

16h52. Mário Jorge Panno de Mattos Juiz de Direito Substituto". 

ENCERRAMENTO: por isto, nos termos do deferido neste Juízo, foi passada a presente CARTA 

PRECATÓRIA. Brasília, 3 de junho de 2014. Eu, Marcus Vinicius Almeida Coutinho, Diretor de 

Secretaria, a subscrevo. · 

1111111!11111111111111111111111111111111111 

hm 

Remetido em __J __j __ 
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Geraift"' ~"~\ 
COMARCA DE BURITIS - JUSTIÇA COMUM \~ . ,#-' 

FÓRUM CESÁRIO R. DE OLIVEIRA O'oJu\1l>' 
R DOIS PODERES. 1 ·CENTRO· CEP: 38660000. Tcl: (38) 3662-3922 · BURITIS/MG 

246- MANDADO DE AVALIAÇÃO 

____________________________________________________ J~ ----------
SECRETARIA DO JUÍZO 

PROCESSO: 0015373-27.2015.8.13.0093 / 0093.15.001537-3 MANDADO: 1 
CARTA PRECATÓRIA CÍVEL - Distribuído em 21/07/2015 

148011995 - 7ª Vara Cível - BRASÍLIA/DF 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A 
RÉU : SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

Pessoa cujo(s) bem(ns) será(ão) avaliado(s) 
SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ: 48.789.416/0001-67 
Representante Legal: NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL 

Endereço: 
FZ PIRATINGA OU SÃO CRISTOVÃO, O - Fone: 
REGIÃO AGROPECUÁRIA FORMOSO - CEP: 38690000 - FORMOSO/MG 

O(A) MM(a). Juiz(íza) de Direito da vara supra manda ao(à) 
Oficial(a) de Justiça Avaliador(a) abaixo nominado(a), que, em 
cumprimento a este, proceda à AVALIAÇÃO do(s) bem(ns) abaixo 
discriminado(s), ou relacionado(s) em anexo, lavrando o auto 
respectivo. 

ENDEREÇO DO BEM Município de Formoso/MG 

DESPACHO JUDICIAL 

AVALIAÇÃO do seguinte imóvel: 
propriedade rural denominada FAZENDA PIRATINGA ou SÃO CRISTÓVÃO com 
área de 1.832,00,00 hectares, situada no município e distrito de 
Formoso/MG, matrícula 234 do Cartório do Registro de Imóveis de 
Buritis/MG, conforme cópia de despacho, cuja cópia segue em anexo 

Ciente: 

BURITIS, 08 de junho de 

Escrivã(o) Judicial: 
por ordem do(a) 

---------------------------------~ 

Ao comparecer em Juízo, esteja munido de doe. de identificação e trajando vestimenta adequada ao ambiente forense. 

Nome do Oficial que deverá se identificar com sua Carteira Funcional: 
PAULO RAMOS 

REGIÃO: 13 - REGIÃO RURAL DE 80 KM 

Verba lndenizatória de R$ 307,20 já empenhada. 

Mandado: 1 
COM VERBA 

INDENIZATÓRIA 

. ~ O Verso 
Cert,dao:0 J\ 

nc:-.:a 

O HORARIO DE ATENDIMENTO AS PARTES NAS SECRETARIAS DE JUIZO E DE 12:00 AS 18 HORAS ,. 



.) 
, 

... 
-CERTIDAO-

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao 

r. mandado retro, dirigi-me ao endereço mencionado 

neste, e ali estando no dia 17/06/2016 às 14hs40min, 

juntamente com o Sr. José Carlos P. De Almeida, o qual 

exarou seu ciente acima, que após as formalidades 

legais, procedi a AVALIAÇÃO determinada, tudo conforme 

auto lavrado a seguir e que passará a fazer parte 

integrante deste. Certifico ainda, que no referido 

imóvel existe várias farnilias assentadas em lotes 

divididos pelo MST, atualmente denominado Assentamento 

Surrado do Piratinga. Diante do exposto, devolvo o 

presente mandado e aguardo novas determinaçôes. 

Buritis-MG, 20 de junho de 2016. 

PAULO RAMOS 
Oficial de Justiça 

PJPI 12.061-8 



- AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL -

Paulo Ramos, Oficial de Justiça Avaliador desta 

Comarca de Buritis-MG, em pleno uso de suas atribuições, na forma 

da lei e em cumprimento ao r. mandado do MM. Juiz de Direito, da 

Única Vara Civel desta Comarca, extraido dos autos n. º 

093.15.001537-3,Carta Precat6ria, tendo como autor Banco do Brasil 

S/A em desfavor de SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, vem, 

mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência, apresentar o 

Auto de Avaliaç/fo como se segue: 

"01 (Ullla) g.leba de te::r:xas .localizada na região 

da Fazenda "P.lllA!Ul\lGA OU SÃO CBIS'r.OVÃD", uumicípio de FoDZJDso 

e Cama:rca de Btu:.itis, com área de 1.832,00,00 h.a (Ullla mil 

oitoce.ntos e trinta e doas hectares), cujas div.isas e 

co.n:frontações estão dev.icfamen.,.4 registradas no Cart6rio de 

Registro de .Imóveis da Cama:rca de Boritis-Jm, sob a matrícula 

nº. 234; sendo que o :imáve.1. é acessado durante todo ano pe.J.a 

rodov.ia que liga Boritis à cidade de FoDZJDso, ap6s perco::r:xer 

aprorimadamente 18 .KiD. (dezoito quilometros) e.ntra-se a 

direita, perco::r:xe-se mais 04 .KiD. (quatro quilometros) 

atravessa o rio São Doming~s por uma bal.sa, perco::r:xe-se mais 

01 .KiD. (um. quilometro) vira se a direita, perco::r:xe-se mais 04 

.im (quati:o quilo.metros) e chega em uma bi.fogação em T, v.:i.t:a

se a esquerda, auda mais aprc>rimwlauMnte 30 .KiD. (trinta 

quilómetros) chega no .imóve.l objeto da aval.iação. Possui 

ap:ro;w:ima,larnente 700 h. a de matas de cul tora de primeira 

qual.idade; 300 h. a de cultura de segunda qual.idade e o 

i:estante são quebi:adas, i:esei:vas, se::r:xas e outros. BJJCUB.SOS 

IIÍDBICOS: rio Pi:ratinga, coi:i:ego extrema e nascentes; 

.RmlF.lf'r.ORDlS: doas casas sede, sendo que uma de.J.as encontra-se 

em .D~eeáEcie es-tade de eens-ão< ~ossm um eu2:%a:l t!t!~1:o eom 

( 



pal.anqaes de aroei.ra e paus .ro.liços, 

p.rec~o estado de cOZU1e.rvação; a .re~e.rida áz:ea é toda 

ce.rcada cam arame liso e arame ~a.rpado e d.iv.:i.sas naturais; 

Não possui ene.rgia e.Lét.rica". 

OBS: Dent.ro do .re~erido .:imávei encont.ra-se mais 

de 20 (v.inte) :Famiiias acampadas peio IS'.l, sendo que cada 

~amí Iia encont.ra-se na posse de çroximatfarnente 30, 00 h. a 

(t.rinta hectares) cada mna, estando o iocal. conhecido cama 

''.Assentamento Sa.r.rado do Pi.ratiziga". 

O referido imóvel, utilizando-se do método 

comparativo de preço, depois de analisado sua localização, 

benfeitorias e o estado de conservação das pastagens, bem 

como cotações de preço junto às imobiliárias locais e 

corretores de imóveis desta cidade, e com base em negócios 

realizados recentemente, cujas características se assemelham 

às do imóvel em questão, fica avaliado em R$ .3. 000, 00 ( três 

mil reais o hectare, perfazendo assim um tota1 de a$ 

5. 496. 000, 00 (cinco nd.l.hões, quatrocentos e noventa e seis 

nd.l. reais) . 

Nada mais tendo para avaliar, lavrei o presente 

Auto que segue devidamente datado e assinado por mim Oficial 

de Justiça Avaliador. 

Buritis-MG, 20 de junho de 2016. 

{~,,·, 
PAULO BAJiIOS 

Oficia1 de Justiça 

PJPI 12. 061-8 


