
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

Urgente

201711304107

PROCESSO: 201311301651 (Eletrônico)

NÚMERO ÚNICO: 0043022-84.2013.8.25.0001

NATUREZA: Execução

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S. A.        

EXECUTADO: DISCRETA TRANSPORTADORA REVENDEDORA E RETALHISTA DE OLEO LTDA        

MANDADO DE AVALIAÇÃO

A Dra. Maria Angélica Garcia M. Franco, Juíza de Direito da(o) 13ª Vara Cível de Aracaju da
Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe,

MANDA o(a) Avaliador(a) desta Comarca que, em cumprimento ao presente, extraído da ação
avaliaçãoacima identificada, efetue a  do(s) bem(ns) descrito(s) que se encontra(m) em poder do depositário

abaixo identificado.

 BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, com sede em BrasíliaIdentificação do depositário:
(DF), através da Agência 3088-Desembargador Maynard/SE, inscrita no CGC/MF sob o n.º
00.000.000/3179-85. // TELEFONES: André  079 9 9649- 3567 Givalda  079 9 9629-3233

 (02 LOTES NºS 397 E 398 - matrícula 23872 do Registro Geral de NEnumeração e descrição do(s) bem(ns):
S Socorro/SE), identificando as suas metragens à vista do registro imobiliário, além de descrever suas atuais
condições e possível edificação nos 02 LOTES, indicando se há ou não alguém na posse do bem, para fins de
ciência do presente feito, se necessário for necessário, podendo anexar fotos da situação dos lotes penhorados
nesses autos. Segue cópia do TERMO DE PENHORA já realizado outrora.
 

 
[TM408,MD1727]

Documento assinado eletronicamente por Gildete Vieira Costa Mattos, Escrivão(ã)/Chefe de
, conforme art. 1º, III, "b", daSecretaria/Subsecretário/Secretário, em 11/10/2017, às 12:54

Lei 11.419/2006.

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 2017001633039-21.

Recebi o mandado 201711304107 em _____/_____/__________                 

_____________________________________________________
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PROCESSO: 201311301651 (Eletrônico)

NATUREZA: Cível

NÚMERO ÚNICO: 0043022-84.2013.8.25.0001

MANDADO: 201711304107

DATA DE CUMPRIMENTO: 23/10/2017 00:00

DESTINATÁRIO:
DISCRETA TRANSPORTADORA REVENDEDORA E RETALHISTA DE
OLEO LTDA

ENDEREÇO:
AV AM.396, KM 92 BR 101, . BAIRRO: PARQUE DOS FAROIS. ARACAJU.
CEP: 49160-000

TIPO DE MANDADO: Avaliação Execução de Titulo Extrajudicial

DATA DE AUDIÊNCIA:

C E R T I D Ã O

CERTIFICO QUE EFETUEI A AVALIAÇÃO CONFORME LAUDO EM ANEXO

[TC408, MD47]

Documento assinado eletronicamente por MARIA ANGELICA MENDONCA CRUZ, Oficial de
, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Justiça, em 23/10/2017, às 14:17

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 2017001725064-83.
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 PODER JUDICIÁRIO 

    ESTADO DE SERGIPE 
 

 
 
 

Processo  nº 201311301651                       Mandado   201711304107 

 
                                           Maria Angélica Mendonça Cruz, Avaliadora Judicial da 
Comarca de Aracaju, vem mui respeitosamente apresentar o presente laudo de avaliação 
expedida nos autos da ação em tramitação neste MM. Juízo, conforme se lê abaixo:  
 
     01- Imóvel localizado na Av. AM, rodovia Federal BR101, 
sentido Aracaju/Itaporanga, Loteamento Parque dos Faróis em São Cristovão/Se, imóvel 
este que compreende 3 lotes  nºs 396, 397 e 398, de 12m de largura por 30m de 
comprimento cada, perfazendo um total de 1.080 metros quadrados, sendo que o lote de 
nº 396 existe  um prédio com dois pavimentos,  o térreo com s 05 salas, um banheiro, 
garagem e estacionamento, na parte superior, 5 salas e um banheiro, e avaliado em R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais) e os lotes de nºs 397 e 398 estes ultimo vizinho ao 
Banco Bradesco com uma base para carregamento, dois tanques de combustível, um com 
30 metros cúbicos e o outro com 15, duas bombas sendo uma de sucção e outra de 
recalque, avaliados em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).  
     O imóvel acima descrito é construído em alvenaria, 
estrutura de concreto, obedecendo aos códigos de lei, edificado em área residencial, de 
fácil acesso, dotados dos principais serviços públicos e o mesmo encontra-se em ótimo 
estado de conservação, informo ainda o Sr. André foi quem auxiliou para a efetiva 
localização do bem a ser vistoriado. 
     O método utilizado foi o comparativo de dados do 
mercado onde permite a determinação do valor, foram pesquisados dados de imóveis com 
características possivelmente semelhantes ao imóvel avaliando. 
 
     O valor fora atribuído em função de pesquisa realizada em 
imobiliárias, corretores, moradores da região e classificados . 
 
         E como nada mais tinha a ser avaliado ou vistoriado, dou 
por encerrado o presente laudo que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente 
assinado por mim, que o avaliei.  

                                    
                          Aracaju, 23 de outubro de 2017 
 

    
  

 
 

 
             Maria Angélica Mendonça Cruz 

                  Avaliadora Judicial  da 
        Comarca de Aracaju 
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