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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo n° 0727010-76.2018.8.07.0001 

 

 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 

 

Ao 1. dia do mês de fevereiro de 2020, às 16:22, eu, Oficial de Justiça-Avaliador, atendendo ao 

mandado expedido pelo juízo desta 6.ª Vara Cível de Brasília/DF, dirigi-me ao Cond. Reserva Santa 

Mônica, Alameda Tororó, Lote 22, DF-140, KM 6,5, Jardim Botânico/DF, onde PROCEDI à 

AVALIAÇÃO de IMÓVEL, no endereço apontado, cuja descrição, características e estado em que se 

encontra podem assim se resumir:  

 

- Unidade residencial de duplo pavimento, contando com, aproximadamente, 400 m² 

de área construída, localizada em condomínio fechado, dotado de infraestrutura completa (rua 

pavimentada, luz, água, esgoto, além de serviço de portaria dia e noite) e disposta da seguinte 

maneira:   

Pavimento térreo: Suite principal: piso em porcelanato madeirado envelhecido, 

paredes e teto com pintura em bom estado de conservação, closet planejado, bancada de 

pia em mármore bege bahia com armário planejado, vaso sanitário, boxe tipo blindex, 

espelho bisotado e janelas em vidro tipo blindex; Segunda Suite: piso em porcelanato 

madeirado, paredes e teto com pintura em bom estado de conservação, armário planejado, 

bancada de pia em mármore bege bahia com armário planejado, vaso sanitário, boxe tipo 

blindex, espelhos bisotados e janelas em vidro tipo blindex; Primeiro Quarto: piso em 

porcelanato madeirado, paredes e teto com pintura em bom estado de conservação, 

armário planejado e janela em vidro tipo blindex; Segundo Quarto: piso em porcelanato 

madeirado, paredes e teto com pintura em bom estado de conservação, armário planejado 

e janela em vidro tipo blindex; Primeiro Banheiro Social: bancada de pia em mármore 

bege bahia com armário planejado, vaso sanitário, boxe tipo blindex, espelho bisotado e 

janela em vidro tipo blindex e piso em porcelanato madeirado; Lavabo: bancada de pia 
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em mármore bege bahia com armário planejado, espelho bisotado e janela em vidro tipo 

blindex, piso em porcelanato madeirado e revestimento em porcelanato 3D (alto relevo); 

Sala de Estar: piso em porcelanato madeirado, teto decorado em gesso acompanhado de 

projeto de iluminação, portas tipo blindex, espelhos bisotados e paredes e teto com 

pintura em bom estado de conservação; Cozinha: piso e revestimentos em porcelanato, 

bancada em granito verde ubatuba, porta e janelas em vidro tipo blindex e armários 

planejados; Dependência de empregada: piso em porcelanato, revestimento em cerâmica 

e  janela em vidro tipo blindex; Segundo banheiro social: bancada de pia em mármore 

bege bahia com armário planejado, vaso sanitário, boxe tipo blindex, espelho bisotado e 

janela em vidro tipo blindex e piso em porcelanato; e Espaço Gourmet: piso em 

porcelanato, bancada em granito verde ubatuba,  armários planejados e teto decorado em 

gesso. 

Pavimento inferior: Garagem: espaço para dois veículos, piso em cerâmica e 

churrasqueira em tijolinhos; Lavanderia:  piso e revestimento em cerâmica e armário 

planejado; Suite de Hospedes: paredes em grafiato, piso em porcelanato, bancada de pia 

em mármore bege bahia com armário planejado, vaso sanitário, boxe tipo blindex, 

espelho bisotado e janelas em vidro tipo blindex; e Sala de Jogos: paredes em grafiato, 

piso em porcelanato, teto decorado em gesso, bancada de pia em mármore bege bahia 

com armário planejado, espelho bisotado e janelas em vidro tipo blindex. 

 

Do exposto, cuidando-se de imóvel residencial situado em área regularizada, e tomando por 

base consultas comparativas formuladas a sítios eletrônicos especializados (www.wimoveis.com.br e 

www.correiobraziliense.lugarcerto.com.br), AVALIO-O em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).    

Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2020. 

 

 

Mateus Cavalcante Pena 
Oficial de Justiça-Avaliador 

Mat. 318.399 
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