
FAMILIA, sue. INF.JUV. E CIVEL 
59293~08.2014.809.0090 (201400592938) 

' . 

RVD 
JUIZ = 1 DISTRIBUICAO= NORMAL 

DATA= 27/02/2014 - 10=04 
PROTOCOLO: 18/02/2014 - 12=27 
NATUREZA: EXECUCAO 

EXEOUENTE 
ADV. EXEOTE 
EXECUTADO 

: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS 
: LÀ-rlÃ SILVA ALEIXO - GO E OUTROS 
= MAURO GQMÉS DE MOURA ~-~ \ 

ADV _ EXÉCDO : AGNALDO FERNANOE;~ :ldllo 
; . ~ ('~ O Clí"U - ~.p.GP'Jlrll.r'_.,_.. -
1' • 

VALOR·--DA CAUSA : 29. 898, 08 QT DOC : 44 
GUIA : 14886.583609 

&! . 



LAUDO DE AVALIAÇÃO 

S·59293-08.2014.8.09.0090 
~to · 

(e11derente: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES 

~uooESTE GOIANO - COMIGO 

~equerido: MAURO GOMES DE MOURA · ,_.,. .,.... . 1 • ..,., , 

~ndado:190170939 

,· 

RURAIS DO 

1!11º-vel a ser avaliado: Um Imóvel Urbano, consistente em um Lote para 

construção, com a área de 420 metros quadrados-; situado.~na:•Avenida Dona Gercina 

sorges Teixeira, Qd-29, Lt-16, no Setor Daniel Gomes, nesta Cidade de Jandaia. 

oevidamente registrado no CRI desta Cidade de Jandaia no Livro 2, fls.01, do Registro 

Geral sob a matrícula 4.967. 

Características: O imóvel é um terreno baldio, não contendo nenhuma edificação. Ainda 
-~ . . 

não possui asfalto, não possui rede elétrica, não possui rede de esgoto e também não 

possui asfalto com infra estrutura. 

Método Utilizado: Tendo utilizado o método comparativo direto. Através do método 

comparativo de dados é possível avaliar mais fácil e rapidamente qualquer imóvel, 

aproximando-se do valor venal do mêsmo no mercado. 411 
,1,; 

Valor do Bem: "Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e 

conscientemente o bem imóvel, tomando por base a presente data, resguardando 
' ·· 

suas condições de uso e conservação para comercialização, conforme as 

condições do mercado .,vigente~~~ .,."",.. .: .L4- lt ., -~ 

Ao bem, atribuo o valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais). 

Jandaia 31 de maio de 2019 . 

.... •. . . iC ~ . ,, 
Elt a Silveira 

Oficial de Justiça Avaliador Judiciário 



LAUDO DEAVALIAÇÃO:-:'i'•• 
Autos:59293-08.2014.8.09.0090 -

Requerente: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO 
SUDOESTE GOIANO - COMIGO 

Requerido: MAURO GOMES DE MOURA 

Mandado:190170939 

Imóvel a ser avaliado: Um . Imóvel Urb,noJ<t,, consis_~,n.te em um Lote para 

construção, com a área de 724,50 metros quadrados, situado na Avenida Dona 

Gercina Borges Teixeira, Qd-24, Lt-02, no Setor Daniel Gomes, nesta Cidade de 

Jandaia. Devidamente regis,trado no CRI desta Cidade de Jandaia no Livro 2, fls.01, do 

Registro Geral sob a matrícula 4.940. 

Características: O imóvel é um terreno baldio, não contendo nenhuma edificação. Ainda 

não possui asfalto, não possui rede elétrica, Rão possui rede de esgoto e. tameém não 

possui asfalto com infra estrutura. 

Método Utilizado: Tendo utilizado o método comparativo direto. Através do método 

comparativo de dados é possív.el _ avaliar mais fácil e rapidamente qualquer imóvel, 

aproximando-se do valor venal do mesmo no mercado. 

Valor do Bem: "Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e 

conscientemente O bem imóvel, tomando por base a presente data, resguardando 

d
. - de uso e conservação• .. pa,:a comet:F.Jalização, conforme as suas con 1ço~s , ~~ · · ·. ,. · .~,.,. ;-

. . . . : ,. ,'•'<,\li; 

---d" ões do mercado :vigente". 
con IÇ . 1 total de R$ 60 000 00 (sessenta mil reais). 

Ao bem, atribuo o va or · ' 

Jandaia 31 de maio de 2019. 

M -/- . 
~~. 

EI a Silveira 

Oficial de Justiça Avaliador Judiciário 


