
                                                         Poder Judiciário 
ESTADO DE SERGIPE 

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA 

DE NOSSA SENHORA DAS DORES – SERGIPE 

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO 
 
 

         PROCESSO NO: 201711001455 
NATUREZA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 
 EXECUTADO: EDSON RAMOS DA SILVA E OUTROS. 
 
 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro do ano de 2019, às 11:00 horas, procedi 
com a penhora do bem abaixo descrito, deixei de nomear depositário pois não 
encontrei o proprietário do imóvel uma vez que este reside em Aracaju. 
 
                                          DESCRIÇÃO DO BEM 

 

Um terreno denominado Fazenda Ciranda II, localizada no Povoado Pau Preto, 
município de Nossa Senhora das Dores-SE, medindo 151,0 hectares e possui os 
seguintes limites: pelo poente, começa no rochedo Maria Pereira, daí segue pelo 
Sul, limitando-se com terras de Enivaldo Araújo, até encontrar a estrada que vai 
para o Sítio Lagoa dos Tamboris, daí segue margeando a dita estrada, 
atravessando a mesma, segue limitando-se com terras de José Augusto de Lima, 
daí segue até encontrar o Rio Sergipe, limitando-se com terras de Gilberto 
Santana e terras do espólio de Antônio Menezes do Amaral até o poço da lama no 
Rio Sergipe, pelo Leste, com terras do espólio de Antônio Menezes Sobral, faz 
canto, aí segue pelo Norte, com terras do proprietário mencionado anteriormente 
até fazer canto com as terras de José Alves de Souza, conhecido como José de 
Xixiu, daí segue pelo poente, limitando-se com as terras do Sr. José Alves de 
Souza até encontrar o Rochedo Maria Pereira, onde começou a demarcação. 
Imóvel cadastrado no INCRA sob o n° 263.184.000.914-6. PROPRIETÁRIO: 
Agropecuária Santa Sara LTDA-ME. TÍTULO DOMÍNIO:Escritura Pública de 
compra e venda, datada de 25/04/2013, lavrada às folhas 105, livro n° 402, 
Cartório do 3/ Ofício da Comarca e cidade de Aracaju-SE.REGISTRO 
IMOBILIÁRIO: R-14da matrícula n° 2093, datado de 06/05/2013, à folha n° 29, 
Livro 2-M do cartório de Registro de Imóveis de Nossa Senhora das Dores-SE.  Os 
dados apresentados anteriormente foram coletados na cédula de crédito anexada 
aos autos. 

 
 

   - Critérios utilizados para avaliar o imóvel: 
 
a) Localização: imóvel situado às margens da estrada carroçável do Povoado Pau 

Preto, distante aproximadamente 13 quilômetros da Rodovia Estadual que liga os 
municípios de Nossa Senhora das Dores a Feira Nova. A estrada em alguns 
pontos está em péssimo estado de conservação. 
 

b) Infraestrutura: rede elétrica passa em frente ao imóvel, imóvel também possui 
duas pequenas casas, um curral, alguns tanques, é banhado pelo Rio Sergipe, 
todo cercado com arrame farpado. 
 

p. 170



c) Outros: Imóvel possui alguns declives o que dificulta sua total mecanização. 
 

   
   

                                          AVALIAÇÃO DO BEM 

 

 
Item 01- R$ 1.200,000(um milhão e duzentos mil reais). 
 
VALOR TOTAL R$ 1.200,000(um milhão e duzentos mil reais). 

                                           
                                     ...............................................                                  

                                                  Executor de Mandados                                        
 
 
                                                 MÉTODO DE AVALIAÇÃO 
 

Para chegar ao montante mencionado realizei várias pesquisas na região e o 
método utilizado foi comparativo, atribuindo-se o valor com bases na atual 
referência do mercado nesta cidade. 

 
 

                  CERTIDÃO 
 

Certifico e dou fé que feita à penhora e avaliação, DEIXEI DE INTIMAR O 
EXECUTADO, pois este não reside nesta cidade e sim em Aracaju, bem como 
não o encontrei durante as visitas que realizei ao imóvel. 
 
                        Nossa Senhora das Dores, 25 de janeiro de 2019  
                

                                                                      
                         ___________________________________                                                             
                                                Executor de Mandados                                                                                                      
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