
ESTADO DO TOCANTINS

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALMAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

I-PRELIMINAR:

Trata o presente de avaliar o bem imóvel de propriedade de WILSON
GONÇALVES BORGES, AUTOS N° 0000393-50.2017.827.2701 - AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REQUERIDA POR LUIZ AUGUSTO, CONTRA WILSON

GONÇALVES BORGES
II-ESPECIFICAÇÃO DO BEM:

IMÓVEL: Constituído por um imóvel rural denominado Lote n. 01 do
Loteamento Trairás, 10a Etapa, Fl A, subdivisão dos lotes 04 e

07, situado neste município de Almas, estado do Tocantins, com
ÁREA de um ml J. setecentos e vinte e oito hectares, vinte e seis
ares e se tenta cen t lares (l. 728. 26. 76 há) . de terras,
identificado pelos limites e confrontações constantes na
Certidão de Inteiro Teor de Registro de Imóveis em anexo.

III-QUALIFICAÇÃO VENAL DO TERRENO:
O imóvel acima especificado está situado em área rural do município de
Almas Tocantins, Estado do Tocantins, localizado há 70km do perímetro
urbano da sede deste juízo, região da Seria Negra , terreno arenoso e
com muitos relevos.

IV- BENFEITORIAS EXISTENTES:

No imóvel existem as seguintes benfeitorias: 01(uma) casa sede
demolida, em estado de abandono, Fotos em anexo.

Não existe área beneficiada.

Na área do imóvel existe um posseiro o Sr. Creusimar Lima Barbosa e
sua mulher Sra. Laureei Rocha dos Santos Barbosa, tendo no local
construído uma casa de blocos, telhas de barro tipo plan, madeira
cerrada, piso de cimento, contendo: três quartos, sala, cozinha,
banheiro, dispensa e uma área aberta nos fundos e na lateral. Na
referida posse existem plantações de cocos, laranja, limão, lima,
manga e outras fruteiras.

V- DA AVALIAÇÃO:

Efetivadas as pesquisas devidas e necessárias no mercado imobiliário
local, avalio o imóvel acima descrito em R$1.500,00(mil e quinhentos
reais) o hectare, totalizando em R$2.592.4(31,40 (Dois milhões,
quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e um real e quarenta
centavos).

IV-ENCERRAMENTO

O presente laudo segue digitado em O l(uma) única lauda, datado e
assinado por este oficial de justiça avaliador.
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