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  PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS
  COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS

 
 

  LAUDO DE AVALIAÇÃO
 
 

Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte (08/08/2020),  em cumprimento ao mandado extraído
dos autos do processo nº5002200-57.2012.827.2713, Ação de Execução Fiscal que a FAZENDA PUBLICA
NACIONAL (UNIÃO) move em face de FRANCISCA RITA DE LIMA NETA, diligenciei no endereço
indicado, e sendo ali, observadas as formalidades legais, procedi à AVALIAÇÃO do imóvel abaixo descrito:
 
  DESCRIÇÃO: "Uma Gleba de terras rural, denominada Fazenda Santa Tereza, constituída pela
unificação dos lotes Individual e lote 137-A, Gleba Vale das Cunhãs, neste município, com área de
275,76,65 ha (duzentos e setenta e cinco hectares, sete ta e seis ares e sessenta e cinco centiares),
correspondentes a 57 alqueires, contendo as seguintes benfeitorias: toda formada em capim braquiarão, e
quicuio, toda cercada com arame liso de cinco e seis fios, madeira de lei, contendo um curral com oito
repartições, uma balança com capacidade para 1.500 quilos, da marca Osvaldo Filizola, contendo ainda
sete represas dividindo cada pasto. A propriedade também conta com serviços de energia elétrica, duas
casas contendo cinco cômodos, cada uma, construídas em alvenaria e cobertas com telhas de cerâmica.
 
  AVALIAÇÃO:  Tendo-se por referência os valores do mercado imobiliário local, observando-se a
localização topografia e benfeitorias existentes no imóvel, AVALIO o imóvel acima descrito em   R$
55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais) o alqueire; o que perfaz um montante de R$ 3.135.000,00 (três
milhões e cento e trinta e cinco mil).
 
A avaliação foi baseada em valores de imóveis da mesma região geoeconômica onde se situa o imóvel em
questão, usando como fonte auxiliar de pesquisa, imobiliárias e corretores locais.
 
Para constar, lavrei o presente auto, que, lido e achado conforme, segue devidamente assinado.
 
 

  Hermes Lemes da Cunha Junior
Oficial de Justiça-Avaliador
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