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PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS
COMARCA DE GURUPI
 
 
Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões, da Comarca de
Gurupi, Estado do Tocantins.
 
 
Wellington Ferreira, Oficial de Justiça Avaliador, desta Comarca, procedi a Avaliação,
conforme mandado extraído dos autos nº 0001217-48.2017.827.2722, AÇÃO: INVENTÁRIO,
Requerente: JORNAN FRANCISCO DE ZOUZA e OUTROS.
 
 
AUTO/LAUDO DE AVALIAÇÃO
 
             
I - PRELIMINAR
 
Trata o presente de avaliar bem do Espólio de: JOSÉLIA FRANCISCO DE DEUS, nesta
Cidade de Gurupi-TO.
 
 
 
II - ESPECIFICAÇÃO DO BEM
 
"Um (1) Terreno Urbano caracterizado como sendo o lote n. 12, da quadra 22, com área de
200,00 m², situado na Rua "H", do Loteamento Setor Malvinas de Gurupi-TO., medindo 10,00
metros de frente para a Rua "H"; 10,00 metros de fundo para o lote 19; 20,00 metros de lado
direito, confrontando com o lote 11; e 20,00 metros do lado esquerdo confrontando com o lote
13.
 
No imóvel, encontra(m)-se as seguintes benfeitorias e características:
 
Uma (1) Casa Residencial, medindo 8,60X12,40 metros, construída com tijolos furados,
rebocada e pintada (pintura antiga e manchada e a casa está em fase de reforma, esta
paralisada), coberta com madeira serrada e telhas plan, forrada com forro de gesso nos
quartos e corredor, com contrapiso, contendo 9 cômodos: uma (1) área com cobertura na
frente, um (1) pequeno cômodo na frente tipo área, uma (1) sala, um (1) pequeno corredor,
dois (2) quartos, um (1) banheiro social, uma (1) cozinha tipo americana, esta com balcão de
cerâmica e pedra de mármore, pia com torneira, uma (1) área de serviços nos fundos, esta
coberta com madeira serrada e telhas tipo brasilit, com 3 colunas de concreto sustentando a
área, bem como, com tanque de 3 bocas e cerâmica na parede da área, assim como, com
mureta ao redor da área, sendo o banheiro social com piso de cerâmica, cerâmica até a
metade das paredes, 2 vasos, sendo um com caixa de descarga e o outro com caixa de
descarga acoplada, lavatório, chuveiro, pequena janela de correr de vidro tipo blindex. Há (na
casa) uma porta de vidro tipo blindex, duas portas tipo veneziana, uma porta de material tipo
compensado, (esta, solta e no chão em um quarto), um pequeno portão de grade no lugar da
porta dos fundos, quatro janelas de correr de vidro tipo blindex, pequena calçada no rodapé
da área dos fundos e em pequena parte das laterais (fundos), o pequeno espaço que sobra
nos fundos do lote, o qual, serve de quintal é de chão natural, serve de muro na frente a
própria parede da área da frente, com muro de placas de cimento nas duas laterais e nos
fundos e pequena parte de muro de tijolos furados, com o muro medindo 1,80 metros de
altura. Há na frente da casa um portão de ferro e/ou de material tipo lata.
 
Foi constatado no quintal um pé de caju e um pé de oiticica.
 

https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por  WELLINGTON FERREIRA , Matricula  190450
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 33fadc819e 

Na casa há instalações elétricas e hidráulicas, todavia, o fornecimento de energia está
suspenso. Há também uma caixa d'água plástica de 1.000 litros instalada.
 
Há calçada na parte externa e frente do imóvel, bem como, o imóvel é localizado em rua
asfaltada.
 
 
III - AVALIAÇÃO
 
Para melhor avaliar o lote/imóvel, edificação e/ou benfeitorias, foram tomados como
parâmetros, as cotações vigentes de mercado, bem assim, desta cidade, chegando ao(s)
seguinte(s) valor(es):
 
i) Lote baldio: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
 
i-a) Casa e/ou Edificação: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
 
TOTALIZANDO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
 
 
IV - ENCERRAMENTO

 
Vai o presente auto/laudo digitado, conferido e assinado por mim, Oficial de Justiça Avaliador.

 
 
Gurupi-TO., 11 de novembro de 2019.

 
 

WELLINGTON FERREIRA
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR
Mat.: 190450
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