
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMARCA DE ARAGUAÍNA

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Aos 15 (quinze) dias do mês de Março do ano de (2019) dois mil e dezenove, em
cumprimento ao respeitável Mandado de Avaliação, expedido pela MM° Juiz de Direito da 2a

Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, e extraído dos Autos n°
5012542-17.2013.827.2706, diligenciei ao endereço indicado do imóvel, e sendo lá, efetuei a
AVALIAÇÃO dos seguintes bens:

I - Especificação dos Bens:

1) 01 (um) lote, denominado lote n. 10, da Quadra 26, situado à Rua Gonçalves Dias,
integrante do Lotcamento "Manoel Gomes da Cunha", nesta cidade, com área de
360m2, sendo 12,00m de frente pela Rua Gonçalves Dias; pela linha de fundo,
dividindo com o lote (07), 12,00m; pelo lado direito, dividindo com o lote n. (09),
30,00mí e, pelo lado esquerdo, dividindo como o lote n. (11), 30,00m, sob matrícula n°
1.217, do Serviço de Registro de Imóveis de Araguaína/TO, contendo as seguintes
benfeitorias:

2) 01 (um) ponto comercial, na frente, situado à Rua Gonçalves Dias, integrante do
Loteamento "Manoel Gomes da Cunha", nesta Cidade de Araguaína, com uma
construção residencial com área aproximada de 112m2, com medidas aproximadas e
composto, por 01 (um) cómodo de 4x6m com porta e janela do tipo blindex, e também
janela do tipo basculante, 01 (um) cómodo de 4x2m com janelas tipo blindex, 01 (um)
cómodo de 4x2m com janelas tipo basculante, 01 (um) cómodo de 3x4m com janela
tipo blindex, 01 (um) cómodo de 2x3m com janela tipo blindex, 01 (um) cómodo de
3x4m com janela tipo blindex, 01 (um) cómodo de 4x4m com janela tipo blindex, 01
(um) cómodo de 3x4 com janela tipo blindex, 01 (um) banheiro de Ix2m, 01 (uma) área
no fundo com área de serviço de 2x8m coberta com estrutura de madeira e telha tipo
plan, possuindo o imóvel portas do tipo MDF, estando todo pintado, na cerâmica e
forrado no gesso, estando o imóvel em bom estado de conservação.

3) 01 (uma) kit-net, nos fundos, sií.uada à Rua Gonçalves Dias, integrante do Lotcamento
"Manoel Gomes da Cunha", nesta Cidade de Araguaína, com uma construção
residencial de aproximadamente de 80 m2, contendo 01 (um) portão grande, 01 (uma)



garagem coberta de 2,5x4m sendo a estrutura em madeira e telha plan, 01{uma) área
pequena de 2,5x2,5m, 01 (uma) sala de 4x4, com porta tipo blindex e janela tipo
veneziana, 01 (uma) cozinha de 6x3,5m, 01 (um) cómodo de 2x3m, 01 (um) banheiro
de Ix3m, 01 suíte de 7x3,5m com janelas tipo veneziana, portas tipo MDF, construída
em alvenaria, toda rebocada e pintada com marcas de uso, toda na cerâmica, toda
forrada no gesso contendo cm alguns cómodos avarias, murada, e com cerca elétrica em
estado ruim de conservação.

II - Avaliação

Para melhor avaliar os bens supra, estes Oficiais de Justiça, informaram-se junto à
corrctores de imóveis desta cidade sobre os preços atuais vigentes no mercado imobiliário
local, c considerando às condições dos imóveis supra c descrita, avalio em:

1) 01 (um) lote, denominado lote n. 10, da Quadra 26, situado à Rua Gonçalves
Dias, integrante do Loteamento "Manoel Gomes da Cunha", nesta cidade, com
área de 360m2, sendo 12,00m de frente pela Rua Gonçalves Dias; pela linha de
fundo, dividindo com o lote (07), 12,00m; pelo lado direito, dividindo com o
lote n. (09), 30,00m; e, pelo lado esquerdo, dividindo como o lote n. (11),
30,00m, sob matrícula n° 1,217, do Serviço de Registro de Imóveis de
Araguaína/TO,que avalio no valor de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e
duzentos reais).

2) Benfeitoria: 01 (um) ponto comercial, na frente, situado à Rua Gonçalves Dias,
integrante do Loteamento "Manoel Gomes da Cunha", nesta Cidade de
Araguaína, com uma construção residencial com área aproximada de 112m2,
que avalio no valor de R$ 46.592,00 (quarenta e seis mil quinhentos e noventa e
dois reais).

3) Benfeitoria: 01 (uma) kit-net, nos fundos, situada à Rua Gonçalves Dias,
integrante do Loteamento "Manoel Gomes da Cunha", nesta Cidade de
Araguaína, com uma construção residencial de aproximadamente de 80 m2,
que avalio no valor de R$ 33.280,00 (trinta e três mil duzentos e oitenta reais).

Totalizando a avaliação do terreno e suas benfeitorias, no valor R$ 177.072,00 (cento e
setenta e sete mil, e setenta e dois reais).

Sousa Silva Patrícia Maraz>rBandeira
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