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ESTADO DO TOCANTINS 
PODER JUDICIRIO 

COMARCA DE GURU'! 

LAUDO DE AVALIACAO 

Aos vinte e cinco dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e vinte um (25/02/2021), nesta 
cidade e comarca de Gurupi. estado de Tocantins, em cumprimento ao mandado de Avalia9o 
extrado dos autos n。  0002956-85.2016.827.2722, em que figura Fliago Cesar Novais versus 
Antonio Neto Pereira Cavalcante, autor e ru respectivamente, em trmite no Cartrio da 1' 
Vara Cvel desta comarca. Eu Oficial de Justi'a - Avaliador, in fine assinado, aps diligencias 
necess'rias e de acordo com as formalidades legais ・  procedi a AvaliafAo do bem infra 
discriminado, a saber: 

L0l(“」”Hate de terms urbanas, localizado na Rua 1z guadra 18, Lote 13-罵  
doLteainente Vila Nova, com d rea total de 154iOOmろ medindo lL 00 metros de 
ノren阿 confrontando com"Rua 12; 11 metros de fundos, confrontando com o 
奴● 12; 14 metros do lado dire如， confrontando com o Lote 13-A; el'metros 
do 伽わ esquerdo, coiJrontan山 com oレ‘'"nesta cidade de (Jurupi-TO; 
objeto da matrcuk n o Mat. 37.764,Uvro 02, Registro Ger叫Sistema de Ficha ・  
SRI de Gurupi-TO. 

DA AVALIA叫O: 
O bem objeto da Avalia o 6 caracterizado como lote de terras urbanas, com rea total dc- - - - - - - -- - -- - -- - - -

1 39,VUffl,com as segunites oenieuorias; 

O lote tem um muro baixo de placa de cimento; uma casa com aproximadamente 48 m2. Casa 
antigaveIha com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, uma pequena rea lateral, piso de 
cermica, pintura velha, estrutura de madeira, telhas plan, quatros janelas de venezianas, quatro 
portas de compensado, port五o de metalon antigo/velho. Em terreno topograficamente nivelado, 
com frente efetivada para a Rua 12. 
Quanto き  localiza 石o, o im6vel acessfvel por vias pavimentadas; do lado do sol; localizado em 
meio a imveis residenciais de padr百o baixo, sendo atendido por servi9os p'blicos de' gua, 
telefonia, transporte, ilumina o pblica, coleta de lixo, arboriza 』o; sem rede coletora de 
esgoto; setor afastado do setor central, e em distncia relevante para o tamanho da cidade, das 
principais lojas-ncora, bancos, hospitais e escolas. 

Aps pesquisa de mercado de compra e vendas de im6veis urbanos, corretores e pauta de 
valores; o bem fora avaliado em: 

Valor Total do Bem Avaliado: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

Do que para constar lavrei o presente auto, que lido e achado de acordo, vai devidamente 
assinado por mim, Oficial de Justi9a Avaliador. 

iveira Reis 

Oficial de Justia/Avaliador 
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