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LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 033/2018 

 
Em atendimento à solicitação do EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA 
CÍVEL DE PARAÍSO DO TOCANTINS/TO, o qual delegou a este Leiloeiro Público que esta 
subscreve a incumbência de proceder à avaliação do imóvel localizado na Rodovia BR-153, KM 
552. Av. Leste Oeste, s/n.º. Quadra 01, Lote 09 a 12, Bairro Agro Industrial, Paraíso do 
Tocantins/TO, CEP: 77.600-000, o qual fora realizado aos 30 dias do mês de outubro de 2018 
(30/10/2018). 
 
1- INTERESSADO: 
 
 EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE PARAÍSO DO 
TOCANTINS/TO – Autos n.º 5000838-97.2011.827.2731.                                                           
 
2 - FINALIDADE DA AVALIAÇÃO: 
 
Avaliação valor do imóvel penhorado por ordem do Exmo. Sr. Doutor Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível de Paraíso do Tocantins nos autos n.º 5000838-97.2011.827.2731. 
 
3 - OBJETIVO: 
 
Determinar o justo valor venal de mercado do imóvel, considerando a realidade mercadológica 
imobiliária local, afim de que seja realizado hasta pública nos autos n.º 5000838-
97.2011.827.2731. 
 
4 - PROPRIETÁRIO: 
 
TOCANTINS INDUSTRIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ n.º 03.932.017/0001-75, conforme matrícula nº 9.185, do Cartório de 
Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Paraíso do Tocantins - TO. 
 
5 - PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES 
 
Este perito foi nomeado pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, 
para realizar a avaliação referente ao bem penhorado, sendo este, um imóvel industrial composto 
de prédio administrativo, galpões, câmara fria, residência de caseiro, área de lazer, localizado na 
Rodovia BR-153, KM 552. Av. Leste Oeste, s/n.º. Quadra 01, Lotes 09 a 12, Bairro Agro 
Industrial, Paraíso do Tocantins/TO, CEP: 77.600-000.  
A área utilizada na avaliação do imóvel foi obtida por meio de documentos, projetos e registro 
apresentados, sendo ponderadas conforme normas de avaliação, e medições realizadas “in loco”. 
Utilizou-se como referência no decorrer do trabalho, elementos documentais e informações 
prestadas por corretores e terceiros, admitidas como confiáveis, corretas e de boa fé. 
 
Ao analisar os documentos, ficou constatado que a área do terreno identificada na certidão de 
registro é de 14.248,40 m² (quatorze mil, duzentos e quarenta e oito metros quadrados e quarenta 
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centímetros) situado nesta cidade de Paraíso do Tocantins/TO, com os seguintes limites e 
confrontações: 80,00 m (oitenta metros) de frente para Avenida Leste Oeste, 183,72 ai (cento e 
oitenta e três metros e setenta e dois centímetros) pelo lado direito com o módulo n° 13 (treze), 
172,48 m (cento e setenta e dois metros e quarenta e oito centímetros) pelo lado esquerdo limitando 
com o modulo n° 08 (oito), 80,80 m (oitenta metros e oitenta centímetros) de fundo com área 
verde, galpão industrial com 14 cômodos, com área construída de 330,15 m2 dados extraídos da 
Matrícula 9.185, Livro nº 2 AH, às folhas 198, R-03 – Registro Geral – Serviço Registral de 
Paraíso do Tocantins. Após levantamento realizado “in loco”, ficou constatado que a área total do 
terreno encontrada é de 14.248,40 m² (quatorze mil, duzentos e quarenta e oito metros quadrados 
e quarenta centímetros) e a área total construída é de, galpão industrial com 14 cômodos, com área 
construída de 2.480 m2, casa Residencial 60 m², com 04 (quatro) cômodos, mais 01 (uma) cozinha 
e 01 (uma) varanda, contendo ainda um Salão de Festa com 185 m², com bancada, divergentes da 
matrícula mencionada. 
 
Durante a vistoria ao imóvel não foi possível separar a área construída averbada, da área total 
construída, motivo pelo qual levou-se em consideração para efeito de cálculos, as áreas totais 
identificadas na matrícula, inclusive a área do terreno levantada em campo.  
 
Por fugir às finalidades precípuas desta diligência, dispensou-se a investigação referente a títulos, 
invasores, hipotecas, superposições de divisas, reserva legal etc. providências essas consideradas 
de caráter jurídico legal a quem de direito. 
 
O valor apurado refere-se ao imóvel em condições cadastrais e de segurança regulares, ou seja, 
livre e desimpedido para negociação. 
 
6 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIADO 
 
6.1- Localização 
 
Rodovia BR-153, KM 552. Av. Leste Oeste, s/n.º. Quadra 01, Lote 09 a 12, Bairro Agro Industrial, 
Paraíso do Tocantins/TO, CEP: 77.600-000. 
 
Coordenadas:  
10°15'34.6"S  
48°52'55.6"W 
 
6.2 - Acesso 
 
O acesso ao imóvel é direto e realizado pela Av. Leste Oeste, Rodovia BR-153, KM 552. 
 
6.3 - Caracterização da Região 
 
A região onde está situado o imóvel avaliado, possui relevo homogêneo de inclinação suave 
apresentando área plana e solo seco. É dotada de toda infraestrutura urbana tais como: redes de 
água, luz, telefone, e sistema viário com vias pavimentadas, e está servida dos principais serviços 
públicos e privado, sendo área agroindustrial de Paraíso do Tocantins/TO. 
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6.4 - Descrição do imóvel 
 
6.4.1- Terreno 
 
Terreno situado em localização privilegiada, tendo à frente para Av. Leste Oeste, fácil acesso a 
BR 153 (300 metros da BR-153), com área registrada de 14.248,40 m² (quatorze mil, duzentos e 
quarenta e oito metros quadrados e quarenta centímetros). O terreno é vedado parte por muro e 
parte por alambrado de concreto e tela.  
O terreno é provido de boa infraestrutura urbana, como: 
 

 Pavimentação asfáltica; 
 Redes de água, elétrica e telefônica; 
 Fácil acessibilidade; 
 Transporte público, etc. 

 
6.4.2- Benfeitorias:  
 
O imóvel objeto da presente avaliação corresponde a um imóvel comercial, composto de: galpão 
e área de resíduos, vestiário masculino e feminino, serralheria, laboratório de testes/qualidade, 
galpão do setor de injeção, fabricação de refrigerantes, câmara fria, almoxarifado, casa de caseiro, 
salão de festas e salas administrativas, depósito temporário de resíduos e recepção/administração 
central/refeitório.  
 

 Área de resíduos  
 
Galpão construído com paredes em alvenaria pintadas em pva látex e parte revestida em cerâmica; 
telhado em estrutura metálica, coberto com telhas galvanizadas sem forro; piso interno de cimento 
reforçado com ferragem; iluminação com lâmpadas incandescentes; janelas em metalon com vidro 
liso, aberto na parte da frente e parte com portão em metalon e tela. 
 
Área construída: 150,00 m²  
 

 Vestiários – Feminino/Masculino  
 

Edificação em dois pavimentos com paredes em alvenaria pintadas em pva látex e parte em 
cerâmica; telhado em madeira com telhas de amianto e laje; piso de cerâmica; iluminação com 
lâmpadas incandescentes; janelas em metalon com vidro canelado; paredes internas revestidas em 
cerâmica a meia altura e externas em bloco de cimento pintada em pva látex; portas externas em 
chapa de metalon. 
 
Área construída: 35,00 m² 
 

 Área de Produção e Maquinários 
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Piso em cimento; vedação parte em telha galvanizada e parte em alvenaria, pintadas em pva látex; 
iluminação com lâmpadas incandescentes; janelas em metalon com vidro canelado; portas externas 
em metalon e tela; frisa-se ainda que encontram-se vários maquinários, sendo: 
 
 01 Multipet MP 2.000 – Máquina Energizada; 
 Caldeira Globo Inox – Hidro; 
 04 Hidrostático – Caldeirão Inox; 
 Esteira de balde incubadora – NE/18/8/03/02 – Ano 2012. Marca Neife; 
 Enchedora de Refrigerantes automática RZ – 6.000 Litros/h; 
 Empilhadeira Manual; 
 01 Caldeira de 1000 litros; 
 Empacotadora MD 40 – Capacidade 400/h; 
 Enfardadeira Modelo ER 300 – Capacidade 25/h, Ano de Fabricação 1997; 
 09 Contêineres de Distribuição de Refrigerantes; 
 Compressor Bitzer – Modelo 6H35-2; 
 Motor de Indução Trifásico. 

 
Área construída: 1.200,00 m² 

 
 Laboratório de testes e qualidade 

 
Piso em cerâmica e epox; paredes em alvenaria pintadas em pva látex, iluminação com lâmpadas 
incandescentes; janelas em metalon com vidro liso; teto em gesso; portas externas em alumínio e 
internas em eucatex; salas divididas com divisórias de eucatex. 
 

 Galpão do Setor de Injeção/Salas administrativas 
 
Construído com paredes em bloco de cimento, com pintura em pva látex; telhado em estrutura 
metálica, coberto com telhas galvanizadas; piso em cimento reforçado com ferragem; vedação 
externa com portão em metalon; salas administrativas com piso em cerâmica; portas em prancha 
de madeira; janelas em metalon com vidro liso; paredes em alvenaria com pintura em pva látex. 
 

 Setor de almoxarifado e produtos acabados 
 
Construído com paredes em bloco de cimento e parte em telhas galvanizadas; telhado em estrutura 
metálica coberto com telhas galvanizadas; piso estruturado para suportar peso; janelas em metalon 
com vidro canelado; portas externas em metalon.  
 
Área construída Laboratório de testes e qualidade, Galpão do Setor de Injeção/Salas 
administrativas e Almoxarifado: 600,00 m² 
 

 Recepção/administração central /cozinha 
 
Construído em dois pavimentos com paredes em bloco de cimento e parte em cerâmica; piso em 
cerâmica e granito; cobertura em laje; janelas em metalon com vidro liso; parte em alumínio e 
blindex; portas em blindex, metalon e prancha de madeira; cozinha em 1 pavimento. 
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Área construída: 250,00 m² 
 

 Depósito temporário de resíduos 
 
Galpão com cobertura em estrutura metálica e telhas galvanizadas e paredes em telhas 
galvanizadas. 
 
Área construída: 45,00 m² 
 

 Salão de Festas 
 
Salão de festas com bancada e duas cozinhas, cobertura em estrutura de paredes em alvenarias, 
telhas de cerâmicas. 
 
Área construída: 200,00 m² 
 
7 - DIAGNÓSTICO DO MERCADO 
 
Considerando a retomada da atividade econômica que vem ocorrendo em nosso país, com um 
incentivo dos governos municipal, estadual e federal na construção de novas edificações 
residenciais, comerciais e industriais, o município encontra-se com um desempenho normal, 
havendo na cidade um número significativo de transações imobiliárias, com absorção considerada 
normal. A liquidez do imóvel avaliado é considerada como média, estando o desempenho do 
mercado normal.  
 
8 – METODOLOGIA UTILIZADA 
 
Para a avaliação do imóvel, procedeu-se a pesquisas junto ao mercado imobiliário local e 
corretores atuantes que transacionam imóveis semelhantes ao do objeto da presente avaliação. 
Conforme pesquisa realizada na região do imóvel em questão, para apuração de valor venal de 
mercado de terreno, verificou-se ser possível a utilização neste trabalho do Método Comparativo 
Direto de Dados de Mercado, que deve ter a preferência, sempre que possível, de acordo com a 
recomendação constante da NBR 14.653-1, em seu item 7.5: “... Para a identificação do valor de 
mercado do bem, sempre que possível preferir o Método Comparativo Direto de Dados de 
Mercado”. 
 
Para a avaliação de benfeitorias, pelo método de reedição, no presente trabalho será utilizou-se a 
tabela do CRECI/TO, devidamente depreciados em relação ao “estado novo” pela tabela de “Hoss 
Heideck”. 
Para a avaliação dos bens, baseou-se nas instruções da norma de avaliação da ABNT – NBR 
14.653-5 (Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral) itens 8.e, 11.3.3; 
devidamente depreciados em relação ao estado novo. 
 
8.1 - Método Comparativo Direto de Dados de Mercado 
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Conforme item 8.2.1 da NBR 14.653-1, a conceituação do método é a seguinte: “Identifica o valor 
de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, 
constituintes da amostra”. É condição fundamental para aplicação deste método a existência de 
um conjunto de dados que possa ser tomada, estatisticamente, como amostra do mercado 
imobiliário. 
 
8.2 - Aproveitamento eficiente 
 
O princípio que norteou o trabalho avaliatório foi o do aproveitamento eficiente, determinado por 
análise do mercado imobiliário, cujo conceito encontra-se assim definido pela ABNT NBR 14653-
1: “Aquele recomendável e tecnicamente possível para o local, numa data de referência, 
observada a tendência mercadológica nas circunvizinhanças, entre os diversos usos permitidos 
pela legislação pertinentes”. 
 
9 - GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO 
 
No desenvolvimento do presente trabalho foi aplicado tratamento dos dados por homogeneização 
através de fatores, fundamentados por estudos conforme o item 8.2.1.4.2, da norma em questão. 
 
TABELA 3 – GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO 
TRATAMENTO POR FATORES – Item 9.2.2 – ABNT NBR 14653-2 
 
 
 

ITE
M DESCRIÇÃO GRAU 

  III II I 

1 Caracterização do imóvel 
avaliando 

Completa quanto 
a todas as 
variáveis 
analisadas 

Completa quanto 
aos fatores 
utilizados no 
tratamento 

Adoção de 
situação 
paradigma 

2 
Quantidade mínima de dados 
de mercado efetivamente 
utilizados 

12 5 3 

3 Identificação dos dados de 
mercado 

Apresentação de 
informações 
relativas a todas 
as características 
dos dados 
analisadas, com 
foto e 
características 
observadas pelo 
autor do laudo 

Apresentação de 
informações 
relativas a todas 
as características 
dos dados 
analisados 

Apresentação 
de 
informações 
relativas a 
todas as 
características 
dos dados 
correspondent
es aos fatores 
utilizados 
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O atendimento a cada exigência do Grau I vale um ponto, do Grau II dois pontos, do Grau 
III três pontos. O enquadramento global do Laudo deve considerar a soma de pontos obtidos 
para o conjunto de itens, atendendo a tabela 3. 
 
Neste trabalho foram contabilizados 06 pontos, correspondentes a soma de pontos dos itens 
atingidos e acima destacados. 
 
 
TABELA 4 – ENQUADRAMENTO DO LAUDO SEGUNDO SEU GRAU DE 
FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES 
– Item 9.2.3.2 – ABNT NBR 14653-2 
 
 

GRAUS III II I 
Pontos mínimos 
 10 6 4 

Itens obrigatórios 
Itens 2 e 4 no grau 
lll, com os demais no 
mínimo no grau II 

Item 2 e 4, no 
mínimo no grau II e 
os demais no mínimo 
no grau I 

Todos, no mínimo no 
grau I 

 
GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO 
 
Com base nos parâmetros especificados pelas tabelas 3 e 4 da ABNT, NBR 14653-2, embora 
tenhamos alcançado 06 pontos e atendido as exigências da norma no grau II todos os itens atendem 
a exigência da norma no grau II, consequentemente, o trabalho avaliatório também será 
enquadrado no GRAU lI. 
 
10 - GRAU DE PRECISÃO 
 
TABELA 5 – GRAUS DE PRECISÃO NOS CASOS DE MODELO DE REGRESSÃO 
LINEAR OU DO TRATAMENTO POR FATORES – Item 9.2.3 – ABNT NBR 14653-2: 
 

DESCRIÇÃO GRAU 
III II I 

Amplitude do intervalo de 
confiança de 80% em torno 

 
≤ 30% 

 
≤ 40% 

 
≤ 50% 

4 
Intervalo admissível de 
ajuste para o conjunto de 
fatores 

0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50* 

*No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de 
ajuste é de 0,80 a 1,25, 
pois é desejável que, com um número menor de dados de mercado, a amostra seja 
heterogênea. 
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da estimativa de tendência 
central  
 
GRAU DE PRECISÃO 
 
Considerando os parâmetros especificados na tabela 5 da ABNT NBR 14653-2, referente ao grau 
de precisão, o presente trabalho está enquadrado no Grau II. 
 
11 - TRATAMENTO DOS DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO RESULTADO 
 
Com o intuito de conferir ao trabalho o nível de rigor desejado/possível tendo em vista as 
características do imóvel avaliando, utilizou-se na presente avaliação a metodologia clássica com 
homogeneização das fontes realizada por tratamento de fatores e posterior análise estatística dos 
resultados homogeneizados, conforme explicitado no item 8.2.1.4.2. Esta homogeneização consta 
de um tratamento técnico dos preços observados, que busca corrigir mediante aplicação de 
coeficientes ou transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças de 
atributos dos dados do mercado e os do terreno avaliando. 
Procurou-se direcionar a pesquisa de dados da amostra para terrenos os mais similares possíveis 
com o avaliando com o objetivo de obter uma amostra representativa para explicar o 
comportamento do mercado onde o imóvel avaliando se encontra. 
Os fatores utilizados na correção foram os fatores oferta, transposição de local e topografia. 
 
O que prevê a NBR 14653-2: 
 

1- Os fatores a utilizar devem ser indicados periodicamente pelas entidades técnicas 
regionais reconhecidas e revisadas em períodos máximos de 2 anos* 
 
2- Devem especificar claramente a região para a qual são aplicáveis 
 
3- Alternativamente podem ser adotados fatores medidos no mercado desde que o estudo 
de mercado específico que lhes deu origem seja anexado ao laudo de avaliação. 

 
A quantidade mínima de dados de mercado efetivamente utilizados neste trabalho avaliatório, está 
compreendida no estipulado para o grau de fundamentação lI, que considera uma amostra de 05 
referências. 
 
12 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO TERRENO 
 
Conforme a NBR 14653-1, Avaliação de Bens, Parte-1: Procedimentos Gerais, item 3.8 e NBR 
14653-2, Avaliação de Bens, Parte-2: Imóveis Urbanos, item B7 (Anexo B), o Campo de Arbítrio 
é o intervalo compreendido entre o valor máximo e o mínimo dos preços homogeneizados, 
efetivamente utilizados no tratamento, limitado a 15% do valor calculado, dentro do qual se pode 
arbitrar, pelo avaliador, o valor mais representativo do bem, sendo também o intervalo de variação 
no entorno do estimador pontual adotado na avaliação, correspondente a de 15%, dentro do qual 
se pode arbitrar o valor do terreno. 
De acordo com a análise do diagnóstico de mercado apurado e levantamentos realizados, com base 
na identificação da realidade mercadológica da região onde se encontra situado o terreno, os 
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valores mínimo, médio e máximo que espelham o valor venal de mercado foram discriminados de 
acordo com a estimativa: 14.248,40 m² 
 
 

FAIXA DE ARBITRAMENTO PARA O TERRENO – ÁREA: 
14.248,40 m² 

Rodovia BR-153, KM 552. Av. Leste Oeste, s/n.º. Quadra 01, Lote 
09 a 12. Bairro Agro Industrial. Paraíso do Tocantins/TO. CEP: 

77.600-000 
Vr. Mínimo: 165,45/m² R$ 2.357.397,78 
Vr. Médio: 176,09/ m² R$ 2.509.000,75 
Vr. Máximo: 198,90/ m² R$ 2.834.006,76 

 
 
 
14- CONCLUSÃO 
 
Ante o exposto, o valor adotado para o terreno foi o de: R$ 2.509.000,75 (dois milhões 
quinhentos e nove mil reais e setenta e cinco centavos), como o valor mais representativo do 
mercado de valor venal correspondente ao imóvel objeto da presente avaliação. 
 
O presente laudo foi elaborado constando 09 (nove) folhas digitadas e numeradas, sendo esta 
datada e assinada e três anexos na parte final. 
 

Palmas, 07 de novembro de 2018 
 
 
 

Glauco Teles e Silva 
Leiloeiro Público Oficial / Avaliador 

Jucetins n.º 0014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túllio D. M. Belarmino 
Corretor / Avaliador / Assistente Leiloeiro 

CRECI/TO 3610 
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ANEXO I 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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1 - AVALIAÇÃO DO TERRENO: 
 
1.1 - Pesquisa Mercadológica de Terreno: 
 
F1 – Rodrigo Porto dos Reis – CRECI/TO: 3112 - Fone: (63) 984450737 
Lote à venda, localizado no Bairro Agro Industrial. Paraíso do Tocantins/TO.  
Área: 360,00 m²  
Valor R$ 71.604,00 ou seja: R$ 198,90/ m². 
 
F2 – Rodrigo Porto dos Reis – CRECI/TO: 3112 - Fone: (63) 984450737 
Lote à venda, localizado no Bairro Agro Industrial. Paraíso do Tocantins/TO.  
Área: 360,00 m²  
Valor R$ 68.400,00 ou seja: R$ 190,00/ m². 
 
F3 – Raimundo Nonato Gomes Junior – CRECI/TO: 3449 - Fone: (63) 999117437  
Lote à venda, localizado no Bairro Agro Industrial. Paraíso do Tocantins/TO. 
Área: 2.700,00 m²  
Valor R$ 537.030,00 ou seja: R$ 198,90/ m². 
 
F4 – Raimundo Nonato Gomes Junior – CRECI/TO: 3449 - Fone: (63) 999117437  
Lote à venda, localizado no Bairro Agro Industrial. Paraíso do Tocantins/TO.  
Área: 1.449,00 m²  
Valor R$ 288.351,00 ou seja: R$ 199,00/ m². 
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1.2 – Valor do Terreno 

 
 
 

 

 

Valor
Ajustado

Preço (R$) Área(m²) R$/m² Fo Ftr Ftop Fhom R$/m²
fonte 1 71.604,00            360,00        198,90      0,9 1,0 1,4 1,260         360,00      250,61       
fonte 2 68.400,00            360,00        190,00      0,9 1,0 1,0 0,900         360,00      171,00      
fonte 3 537.030,00         2.700,00    198,90      0,9 1,8 1,4 2,268         2.700,00   451,11      
fonte 4 288.351,00         1.449,00    199,00      0,9 1,0 1,0 0,900         1.449,00   179,10      

                  -   
                  -   

n
l im   inf 70%: 184,07       

l im sup 130%: 341,84       1
3 #N/D

Média Saneada: #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Área

FAIXA DE ARBITRAMENTO para o Terreno

14.248,40m²
Av. Leste Oeste, s/n.º. Quadra 01, Lote 09 a 12. Bairro Agro 

Industrial. Paraíso do Tocantins-TO. CEP: 77.600-000 
2.357.397,78R$                

2.834.006,76R$                198,90/m²

165,45/m²

262,95                      

Vr. Médio:
Vr. Máximo:

2.509.000,75R$            

Vr. Mínimo:
176,09/m²

250,61                  

Média Aritmética:

QUADRO DE HOMOGENEIZAÇÃO
Pesquisa de Terrenos

nº de fontes  expurgadas :

Fontes
Valores Fatores

Homogeneizantes
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ANEXO II 
 

FOTOS DO IMÓVEL AVALIADO 
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ANEXO III 
 

LOCALIZAÇÃO 
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