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Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe 

LAUDO DE AVALIACÃO DE IMÓVEIS 

PROCESSO N°: 201350000888 
NATUREZA: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE 
EXECUTADO: ANAELIZA SOBRAL DO AMOR CARDOSO 

1.1 LOCALIZAÇÃO: 

1.2 CARACTERÍSTICAS: 

O imóvel objeto do presente laudo de avaliação trata-se de uma casa, localizado na 
Rua Herbert de Souza, n° 197, Bairro Alagoas, neste Município, registrado sob a 
matrícula n° 5.593, confrontando-se nas laterais com outras residências. O acesso ao 
imóvel é feito por rua com calçamento e meio-fio. 

1.3.ÁREA DO IMÓVEL: 

O imóvel avaliado possui: 01 Garagem; 02 Quartos, com aproximadamente 10m2, 
cada; 02 Banhieros; 01 Sala; 01 Cozinha; 01 Quintal, com uma pequena piscina. 
Possui aproximadamente 6 Metros de largura de frente. 

2- SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO LOCAL 

A rua da residência é servida pelo fornecimento de energia elétrica, água encanada, 
telefonia móvel, postagem e entrega de correspondências. Possui serviços de 
iluminação pública e rede de esgoto, fossas sépticas, telefonia fixa e coleta de lixo. 
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ASPECTOS URBANÍSTICOS DO LOCAL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O 
IMÓVEL: 

Nas proximidades do imóvel, com distâncias de alcance a pedestres, podem ser 
encontradas Escolas, Igrejas, Padarias, Mercearias e Farmácia. O trecho específico do 
imóvel é, de boa localização, tendo em vista que se situa numa Rua movimentada 
nesta cidade e de fácil localização, no Bairro Nobre da cidade. 

VISTORIA 

EDIFICAÇÃO: O imóvel é edificado em alvenaria, com reboco e pintura em todo o 
imóvel, em bom estado de conservação. 

5-VALOR DO IMÓVEL COM BASE EM DIAGNÓSTICO DO MERCADO: 

O imóvel avaliado é de rápida absorção pelo mercado, uma vez que se situa em área 
de média para alta valorização e especulação imobiliária. Os trabalhos de avaliação 
foram conduzidos com objetividade, a partir da vistoria do imóvel e dos dados 
coletados para a aferição do valor justo, real e condizente com as finalidades da 
avaliação e com a realidade do mercado imobiliário. Foram considerados os aspectos 
específicos da edificação e os gerais, pertinentes à área do imóvel, sua localização e 
destinação, tomando-se por base a comercialização de imóveis com semelhantes 
características na região, possibilitando-se avaliar o imóvel pelo seguinte valor: 

Avaliado em RS 200.000,00 (Duzentos mil reais). 

Estância, 17 de Julho de 2019. 

Otávio Rabo Magalhães 
Executor de Mandados 

Mat. 7280 
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