
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
    

Processo n. 1003950-63.2020.8.11.0051
 
ADEMILSON GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 025.750.411-71 (DEPRECANTE),

DANIELLE CRISTINE DE BARROS QUEIROZ - CPF: 035.917.881-20

(DEPRECANTE)
 
SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 20.197.002/0001-20 (DEPRECADO),

AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (DEPRECADO)
 
 
  

 
A U T O  D E  AVALIAÇÃO 

 
                    Aos vinte e dois  (22) dias do mês de Fevereiro (02) do ano de Dois Mil e

Vinte(2021), nesta Comarca de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, onde encontrava em

diligência, eu Oficial de Justiça do feito para dar cumprimento ao respeitável mandado

expedido pela MM. Juiz de Direito desta Comarca, nos autos de nº1003950-

63.2020.8.11.0051, CARTA PRECATÓRIA, oriunda do Juízado Especial Cível do Jardim

Glória- Várzea Grande, que o senhor Ademilson Gonçalves de Queiroz  move contra SPE

Amazon Conenge Construtora Ltda, onde após as diligências e vistorias in locco com

endereço atual   Quadra 19, lote 04, bairro: JARDIM  AMÉRICA, Campo Verde, MT,  passei a

 PROCEDER COM A AVALIAÇÃO  dos bem imóvel indicados com a descrição do imóvel

pela Prefeitura de Campo Verde segue anexo o Boletim de Cadastro Imobiliário. Nesse

contexto atribuo os seguintes valores individualizados:
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VALOR DO IMÓVEL –   01 – Imóvel Urbano, constante de um lote de terreno na  Rua G, Quadra

19,Lote 04, Bairro: JARDIM AMÉRICA, situado nesta cidade de Campo Verde com

CARACTERISTICA E CONFRONTAÇÕES DO IMÓVEL; com CARACTERISTICA E

CONFRONTAÇÕES DO IMÓVEL; Um imóvel urbano, Lote nº04, da quadra 19, do Loteamento 

denominado “Jardim América”, situado nesta cidade de Campo Verde-MT, contendo a

configuração de um retângulo, medindo a área superficial  de 240,00M2; ( duzentos e quarenta

metros quadrados), ou seja, com a dimensão de 12,00X20,00 ( doze metros de frente e fundos,

por vinte metros de ambos os lados), limitandos-se pela frente, com o leito de Rua G, na

distância  de 12,00 metros; aos fundos, com o lote nº36, na mesma distância de 12,00 metros; e

pelo lado direito, com o lote nº05, na distância de 20,00 metros; e, finalmente , pelo  lado

esquerdo, com o lote nº02 e 03, também na distância de 20,00 metros. A descrição refere-se a

quem  de frente está para o terreno, conforme registro na matrícula 7730 do 1º Ofício de Registro

Geral de Imóveis,Títulos e Documentos de Campo Verde-MT.

 
Valor: R$60.000,00  Fonte de Pesquisa: Imobiliárias da Região                 

 
                

 
2- LOCALIZAÇÃO: O bem imóvel descrito, encontra-se  localizado na Rua G, Quadra 19,Lote

04, Bairro: JARDIM AMÉRICA, situado nesta cidade de Campo Verde, MT.

 
3- CONDIÇÕES E ESTADO DO BEM AVALIADO: O imóvel residencial encontra como terreno

sem nenhuma benfeitoria. 

 
4- MEIOS UTILIZADOS PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS PRESENTES: Constatei os

presentes dados através de vistorias  direta ao referido  bem imóvel,
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5- DA ATRIBUIÇÃO DE VALOR DO IMÓVEL: O critério utilizado para a avaliação do imóvel foi

adotar o valor de mercado em m2; levando em consideração as características e finalidade do

imóvel objeto de litígio, utilizando o Método de Direito Comparativo, buscando dados referenciais 

junto as empresas do ramo imobiliário local. 

 
5.1- VALOR DO IMÓVEL CONFORME LOCALIZAÇÃO E FINALIDADE: R$60.000,00 ( Sessenta

 Mil Reais)

 
6- AUTO DE AVALIAÇÃO: Para apuração do valor justo e real do bem imóvel, além de verificar

“in locco”, procedi  pesquisa junto a entidades de crédito, ao ramo da construção civil e,

consideradas as condições atuais do mercado imobiliário com perspectiva de comercialização em

médio prazo, levando em consideração as característica  e finalidade do imóvel objeto  de litígio,

utilizando o Método Direto Comparativo e buscando dados referenciais junto às empresas do

ramo imobiliário local e imóveis na região, atribuo por estimativa o valor do imóvel.

 
 

 
7- VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

 
 

 
OBSERVAÇÕES: O presente auto é apresentado em conformidade com os dados disponíveis e

nos possíveis coletados no período de Fevereiro deste ano (período da Pandemia Covid

19),sendo que o imóvel varia de acordo com a oferta e procura, podendo haver oscilações tanto

para mais como para menos, tendo os valores apresentados base em perspectivas recentes de

negócios em propriedades próxima ao imóvel avaliado. (Imobiliárias de Campo Verde).  E para

constar, lavrei o presente auto, que vai devidamente assinado por mim Oficial de Justiça do feito,
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para as devidas providências.

 
 

 
ELEEZER CORRÊA DE ARRUDA SOARES

 
Oficial de Justiça-Matrícula 7897
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