PODER JUDICIÁRIO

AUTO DE AVALIAÇÃO
Aos 15 dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, nesta cidade e e Comarca de Rio NegroPR, dirigi-me ao endereço indicado no mandado, sito a Rua Brasília, Rio Negro/PR, em
cumprimento ao respeitável mandado expedido por ordem do MM. Juiz de Direito, extraído dos
autos nº. 000914-66.2018.8.16.0146, em que figura como exequente ANNA SCHLOGL e como
executados ELIRIO BARCAROL, e lá estando, após as formalidades legais, procedi à
AVALIAÇÃO sobre o(s) seguinte(s) bem(ns):
BEM A SER AVALIADO Um terreno urbano correspodente ao lote n. 41, da
MATRICULA 09011:
planta do Loteamento “Jardim zelinda”, situado nesta
cidade no lado par da rua Brasília, distante 55,00m da
esquina com a rua Tiete, com área de 600,00m², com
as seguintes confrontações: Faz frente para a rua
Brasilia, na extensão de 15,00m, confronta-se no lado
direito com lote n. 42 de Maria Lessi Melo e outros na
extensão de 40,00m, do lado esquerdo confronta-se
com lote n. 40 de Maria Lesi Melo e outros na extensão
de 40,00m e, finalmente, nos fundos confronta-se com
o lote 51 de Paulino Vaz, na extensão de 15m, todos
da mesma quadra e planta. O imóvel não contém
benfeitorias averbadas junto a sua matricula juntada
nos autos como sendo do Cartório de Registros de
Imóveis da Comarca de Rio Negro sob nº 09011.
BEM ENCONTRADO:
1. Proprietários: ELIRIO BARCAROL e sua esposa ANA BARCAROL.
2. Contruções: No imóvel existem construções não averbadas em sua matrícula, as quais
não serão objeto de avaliação.
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3. Metragens: Área total do terreno do terreno 600,00m²
Após efetuar pesquisas de mercado nas imobiliárias do município e não localizei nenhum
imóvel no bairro Jardim zelinda, sendo que, localizei na imobiliária Dinâmica um imóvel no
bairro
Vila
São
Judas
Tadeu,
bairro
próximo
ao
endereço:
(https://www.dinamicariomafra.com.br/comprar/pr/rio-negro/sao-judastadeu/terreno/34970172):

Sendo assim, desconsiderando a taxa de corretagem e veriação de negócio, o metro quadrado
do imóvel na região custa R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais).
Assim, avalio a totalidade do imóvel objeto da matrícula 09011, terreno com com área de
600,00m², em R$153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais).
Rio Negro, 15 de julho de 2021
Thiago Rodrigues
Oficial de Justiça
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