
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
13ª Vara Cível de Aracaju
Av. Pres. Tancredo Neves, S/N
Bairro - Capucho   Cidade - Aracaju 
Cep - 49080-901    Telefone - (79)3226-3658

Normal

201811302997

PROCESSO: 201511301423 (Eletrônico)

NÚMERO ÚNICO: 0013302-23.2013.8.25.0082

NATUREZA: Procedimento Comum

REQUERENTE: OLINDINA DOS SANTOS

REQUERIDO E OUTROS: CLEONICE DOS SANTOS

MANDADO DE AVALIAÇÃO

O(A) Exmo(a). Juiz(a). de Direito do(a) 13ª Vara Cível de Aracaju da Comarca de Aracaju, Estado
de Sergipe,,

MANDA o Oficial de Justiça designado que proceda a AVALIAÇÃO do(s) bem(ns) a seguir
descrito(s), tudo em conformidade com o despacho abaixo.

 IMÓVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 556, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOSBem(ns):

 (...) Assim, determino: 1) Expeça-se mandado de avaliação do bem imóvel em questão pelo qual seDespacho:
pretende alienar.

Qualificação da parte:
 CLEONICE DOS SANTOS E JORGE DOS SANTOSNome:

 RUA AMAZONAS , , 556Residência:
 SIQUEIRA CAMPOSBairro:

 49075070CEP:
 ARACAJU - SE Cidade: - SE

 
 

[TM1421, MD1839]

Documento assinado eletronicamente por LÍDIA CRISTINA SANTOS, Escrivão/Chefe de
Secretaria/Secretário/Subsecretário de Secretaria Única das Varas Cíveis Comuns, em

, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.11/09/2018, às 21:32

A conferência da  está disponível no endereço eletrônicoautenticidade do documento
www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos, mediante preenchimento
do número de consulta pública 2018002233719-35.

Recebi o mandado 201811302997 em _____/_____/__________

Conferência em www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos. Número de Consulta: 2018002233719-35. fl: 1/1
em 11/09/2018 às 21:32:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Assinado eletronicamente por LÍDIA CRISTINA SANTOS, Escrivão/Chefe de Secretaria/Secretário/Subsecretário de Secretaria Única das Varas Cíveis Comuns, 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO: 201511301423 (Eletrônico)

NATUREZA: Cível

NÚMERO ÚNICO: 0013302-23.2013.8.25.0082

MANDADO: 201811302997

DATA DE CUMPRIMENTO: 24/09/2018 00:00

DESTINATÁRIO: CLEONICE DOS SANTOS E JORGE DOS SANTOS

ENDEREÇO:
RUA AMAZONAS nº 556. BAIRRO: SIQUEIRA CAMPOS. ARACAJU/ SE.
CEP: 49075-070

TIPO DE MANDADO: Avaliação

DATA DE AUDIÊNCIA:

C E R T I D Ã O

CERTIFICO QUE EFETUEI A AVALIAÇÃO CONFORME LAUDO EM ANEXO

[TC1421, MD47]

Documento assinado eletronicamente por Clotildes da Costa Ramos, Oficial de Justiça, em
, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.24/09/2018, às 12:45

A conferência da  está disponível no endereço eletrônicoautenticidade do documento
www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos, mediante preenchimento
do número de consulta pública 2018002351113-20.

Conferência em www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos. Número de Consulta: 2018002351113-20. fl: 1/1
em 24/09/2018 às 12:45:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Assinado eletronicamente por Clotildes da Costa Ramos, Oficial de Justiça, 
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ESTADO DE SERGIPE 

PODER JUDICIÁRIO 

 

 

 

PROCESSO Nº:201511301423 

NATUREZA: PROCEDIMENTO COMUM 

REQUERENTE: OLINDINA DOS SANTOS 

REQUERIDO: CLEONICE DOS SANTOS. 

MANDADO:201811302997 

 

 

 

 

 

 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 

 

 

INTRODUÇÃO: 

 

OBJETIVO: 

  O presente laudo tem por objetivo definir o valor de mercado de imóvel em determinada área 

(residencial, comercial, rural). 

BEM:1- Um imóvel residencial situado na Rua Amazonas, nº 556, bairro 

Siqueira Campos, nesta cidade, que se encontra fechado e em completo 
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estado de abandono, com porta de madeira na frete e porta sofonada, em 

área comercial.  

Entende-se como VALOR DE MERCADO ou VALOR DE VENDA de um bem, a importância em 

dinheiro que se poderia obter no mercado livre, numa certa data, desde que tenha havido o 

emprego dos meios de divulgação e técnicas adequadas, por um tempo razoável. 

Como pressuposto, também o comprador deveria conhecer todas as peculiaridades e 

características do bem, sua situação legal, não estando, de nenhuma forma, compelido à 

realização de negociação. 

Por igual, o vendedor, conhecendo as nuances próprias do mercado e tende se utilizado dos 

meios adequados para a promoção de seu desejo de vendas, não se encontra a tal procedimento. 

Como cada bem tem a sua peculiaridade e especificidade caracteriza-lo corretamente será o 

primeiro passo para que se possa efetivamente proceder relatar os seus aspectos físicos, de 

dimensionamento, de materiais empregados para caracterizar o seu acabamento, potencial de 

aproveitamento ou reaproveitamento de terreno, normas reguladoras do uso do solo e possíveis 

modificações viárias que alterem a situação de acesso, melhoramentos públicos, etc. 

Após a caracterização de bem e da definição do que possa vir a ser a sua atualização mais 

racional é possível identificar o segmento do mercado no qual o mesmo se insere. 

 

SOLICITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

ARACAJU/SERGIPE. 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS: 

O local é servido pelos melhoramentos públicos básicos tais como: água, energia elétrica, 

drenagem, pavimentação, telefone, transporte, serviço postal, coleta de lixo, etc. 

 

O IMÓVEL 

TERRENO: 

EDIFICAÇÕES:  

Existe edificação de uso residencial. 

NÍVEL DE PRECISÃO: 

A presente avaliação teve os seus estudos baseados na NBR 14.653, Norma Brasileira pertinente 

ao assunto. 
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CONTÉUDO DO RELATÓRIO 

Em capítulos e seções bem definidos no presente relatório, constam a descrição de metodologia 

e critérios adotados que o VALOR DE MERCADO. 

CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL: 

LOCALIZAÇÃO: O mesmo endereço acima citado. 

IMÓVEL: Característica do bem constante no item 1. 

LEVANTAMENTO DE DADOS: 

Com o objetivo de se obter uma comparação mais aproximada possível do imóvel em estudo, 

efetuamos um levantamento de dados de imóveis, cujas características refletissem o máximo de 

semelhança do imóvel avaliando. 

METEDOLOGIA:  

A metodologia adotada foi a de VALOR DE MERCADO 

PRINCIPIOS E RESSALVAS: 

O bem objetivo da presente avaliação foi vistoriado pessoalmente por esta avaliadora. 

Esta avaliadora não tem no presente, tão pouco almeja para o futuro qualquer interesse no bem 

objeto do presente laudo. 

A avaliadora não tem nenhuma inclinação pessoal com relação à matéria envolvida neste laudo, 

tão pouco aufere qualquer vantagem da mesma. 

No melhor conhecimento e créditos da avaliadora, analises opiniões e conclusões expressas no 

presente laudo, são baseadas em dados, diligências e levantamentos verdadeiros e corretos. 

VALOR DO BEM AVALIADO: R$200.000,00 (duzentos mil reais. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Antes de encerrar, importante se faz mencionar que este relatório constitui um todo homogêneo 

e qualquer interpretação de informações fragmentadas não deve ser consideradas válidas. 

Concluído, gostaríamos de enfatizar que o trabalho realizado apontou uma opinião de valor, 

ancorado em fatos e interpretações desta avaliadora. 

E tendo concluído este laudo, coloco-me a disposição deste Juízo a qualquer momento. 

 

 

p. 545



Aracaju, 24 de setembro de 2018. 

Clotildes da Costa Ramos -886 

Avaliadora Judicial 
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