
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO TOCANTINS 
COMARCA DE GURUPI 

LAUDO DE AVALIACAO 

ILSON SILVA gUEIRO2 Oficial de Justi9a 
Avaliador desta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, na forma da Lei, etc... 

Aos 30 (trinta) dias do ms de abril do ano de dois mil e vinte um (30/04/2021) em 
cumprimento ao mandado expedido pelo MM. Juiz de Direito desta Comarca extrado do 
processo eproc 5002392-26.2013.8272722; KIRTON BANK S.A ・  BANCO MULTIPLO x 
ROSANA SCHUTZ DO AMARAL BRITO E SERGIO LIMA BRITO, dirigi-me ao endere9o 
nele constante e diligenciado nesta Cidade e Comarca. ap6s as formalidades legais. PROCEDI a 
AVALIA'AU cio bem, a seguir descrito(s): 
Lote n. 07, da quadra 91, situado na Rua 09, desta cidade, com A rea de 750,00 m2, sendo 
15,00 metros lineares de frente, por 50,00 ditos de fundos; limitado ao norte, com lotes 
04,05 e 06; ao sul, com lote 09; ao Leste, com o lote 08; e a Oeste, com a Rua 09, tudo na 
mesma quadra e loteamento, de propriedade do executados, matrcula n.。  600, Cartrio de 
Registro de Im6veis de Gurupi-TO. Edificado no terreno duas casas com 03 quartos; 02 
salas; 01 cozinha; dispensa grande; varandas; com piso de cerAmica. Outra casa com 03 
quartos; 01 sala, cozinha,dispensa, varandas, com piso de cerAmica. 

METODOLOGIA UTILIZADA 
A metodologia de avalia o aplicada foi dada em razao disponibilidade, qualidade e quantidade 
de informa6es colhidas no mercado. A escolha 6 justificada, com o objetivo de retratar o 
comportamento do mercado por meio de modelos que suportem racionalmente o convencimento 
do valor. A metodologia escolhida 6 compativel com a natureza do bem avaliado, com a 
finalidade da avalia きo e dos dados de mercado disponiveis. Para identificar o valor de mercado, 
foi utilizado o m'todo comparativo direto de dados de mercado. 
Os valores expressos nesta avalia 石o esto calculados para a data base de 10 de dezembro de 
2020 a 30 de abril de 2021. Neste interregno, foram realizadas vistorias, levantamento in loco, 
dos limites, confronta96es, levantamentos de pontos comerciais de relevancia, localizaao do 
im6vel, bem como clculos, cota6es e pesquisas de mercado para os bens e objeto desta 
avaliaao; possivel pre9o de venda. O mtodo comparativo direto define o valor do im6vel 
atrav6s da compara9ao com dados de mercado de im6veis semelhantes. So selecionados alguns 
elementos de pesquisa de im6veis similares em oferta ou negociados e opini6es de corretores e 
com base nestes dados determina-se o valor unitrio a ser aplicado. Os procedimentos t6cnicos 
empregados no presente Laudo esto de acordo com os crit6rios estabelecidos pelas Normas de 
Avaliaao NBR 14653-2:2004 da ABNT - Associaao Brasileira de Normas T6cnicas e os 
clculos avaliat6rios para determina9ao dos valores foram elaborados com base no metodo 
comparativo direto., bem como nos parmetros da Construao Civil no Estado do Tocantins 
nadro residencial. 
RESULTADO DA AVALIACAO E DATA DE REFERENCIA: 
Com base nos procedimentos tcnicos empregados no presente laudo e ap6s, procedidas a s 
indispensveis diligencias, o Avaliador conclui para os bens supra, tem como valor de mercado, 
o importe de RS: 798.000,00(setecentos e noventa e oito' ii re' 
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