
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS 
COMARCA DE ARAGUMNA 

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO 

Aos 11 (onze) dias do mês de Dezembro do ano de (2019) dois mil e 
dezenove, em cumprimento ao respeitável Mandado de Penhora, Avaliação e 
DEPÓSITO, expedido pela MM° Juiza de Direito da ia  Vara Cível da Comarca de 
Araguaina, Estado do Tocantins, e extraído dos Autos n° 0015106-
78.2018.827.2706, diligenciei ao endereço indicado do imóvel, e sendo lá, efetuei 
a PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO do seguinte Bem: 

A) (01) IMÓVEL: LOTE N.° 07, da Quadra n.° 19, situado na Avenida das 
Mansões, integrante do Loteamento VILA BRAGANTINA, nesta cidade, 
com a área de 1.430,00m2, sem benfeitorias, sendo pela Avenida das 
Mansões 20,00m de frente; pela linha do fundo 20,00m, confrontando com 
o Rio Lontra; pela lateral direita 71,00m, confrontando com o lote n.° (06); e 
pela lateral esquerda 72,00m, confrontando com o lote n.° (08). Mat. n.° 
24.531 do Cartório de Registro de Imóveis de Araguaina - To, contendo as 
seguintes benfeitorias: 

.01 (uma) casa com dois quartos, um banheiro, uma sala conjugada com a 
cozinha, coberta com telha plan, madeira e telha brasilit e piso de cimento. 

01 (um) galpão com um quarto, dois banheiros com piso em cerâmica e 
podas de vidro e uma cozinha, coberta com telha plan e madeira, piso na 
cerâmica e o referido imóvel encontra-se murado e com um portão grande 
em madeira 

Para melhor avaliar o bem supra, este Oficial de Justiça, informou-se junto 
à corretores de imóveis desta cidade sobre os preços atuais vigentes no mercado 
imobiliário local, e considerando a localização do imóvel, AVALIO o lote em R$ 
460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) e AVALIO as benfeitorias do 
imóvel em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Somando um total de R$ 
510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). 



Realizada a Penhora dos bens acima mencionados, ficou como Depositário 
Fiel, a Depositária Pública desta Comarca, MARIA DO PERPETUO SOCORRO 
APINAJÉ NERES, a qual aceitou o encargo, comprometendo-se a não abrir mão 
dos bens sem expressa ordem Judicial, sob as penas da lei. 

E para ficar constando, lavrei o presente auto, que após lido e achado 
conforme, vai devidamente assinado por mim Oficial de Justiça e pela Depositária 
Fiel. 

ErMiSOICKELSANTOS 
Oficial de Justiça 

MAT: 357553 

- 
MARIA DO PRREJO SOCORRO APINAJÉ NERES 

Depositária Pública 
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