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   Certifico que, em cumprimento ao mandado judicial Id 9c72297, 

 presente  do imóvel , tipoprocedi à REAVALIAÇÃO PRÉDIO COMERCIAL

armazém, de tijolos e telhas, situado na Rua Siqueira Campos, nº

1200, Centro, Campina Grande/PB, matrículas cartorárias 15.866 e

75.033, com as medidas aproximadas de 21,95 metros (frente) x 30

metros (fundos) x 51 metros (fundos) , nessa ocasião, atribuindo-lhe

considerando a idade da construção e o atual estado de conservação

, do prédio como também sua localização muito privilegiada, no

, Centro Comercial de Campina Grande/PB o valor de mercado de R$

,conforme Auto de Reavaliação e6.000.000,00 (seis milhões de reais)

fotografias, em anexo. 

  , em atenção ao r. despacho Id d5fdd5, Certifico ainda que procedi

também à aferição da metragem e avaliação das partes integrantes

(imóveis matricula 15.866 e 75.033 – Cartório de Imóveis de Campina

 seguinte maneira: Grande/PB),da

  - De acordo com o registro cartorário (em anexo), o imóvel

matrícula 15.866 mede 7,35 metros (frente) x 51 metros (fundos),

, e, conforme visita nocom área total de 374,85 metros quadrados

local, provavelmente, localiza-se entre o muro do prédio situado na

Rua Siqueira Campos, nº 1168 e a 1ª coluna do prédio situado na Rua

Siqueira Campos, nº 1200, Centro, Campina Grande/PB, tendo sido
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avaliado no valor de mercado de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e

oitocentos mil reais).

- De acordo com o registro cartorário (em anexo), o imóvel

matrícula 75.033 mede 14,6 metros (frente) x 30 metros (fundos),

 e, conforme visita no local,com área total de 438 metros quadrados

provavelmente, localiza-se entre a 1ª coluna do prédio situado na

Rua Siqueira Campos, nº 1200, e o muro do prédio situado na Rua

Siqueira Campos, 1212, Centro, Campina Grande/PB, tendo sido

avaliado no valor de mercado de R$ 3.200.000,00 (três milhões e

duzentos mil reais).

                        

                               

JOAO PESSOA/PB, 18 de junho de 2021

MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO

Oficial de Justiça Avaliador Federal
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