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LAUDO DE AVALIACÅo DE iM6vEしRURAL

Aostrinta dias do m全s dejulho do ano de dois miI evintee um, neSta

cjdade de Goiatins, eStado do Tocantins, em CUmPrimento ds atribuic6es a mim

conferidas por iei, Eu Oficial de 」ustica Ava=adora do Tribunai de 」ustica do Estado

infra-aSSinado, a fim de dar cumprimento ao Mandado, eXtra(do dos autos de

EXECUCÅo FISCAL, Processo ng OOOO880-94.2016.8"27.2720, tendo como autor:

ESIADO DO TOCANTINS, PrOCedi a AVALiACÅo do im6vel abaixo descrito, COnforme

Segue:

1. OB」ETIVOこ

Detemina車o do valor de mercado para venda do bem im6veI aIienado.

2. ViSTORIA - (NBR146S3寸ltem731)

Avistoria no IocaI foi reaiizada em l与dejunho de 2021

3.しOCaliza串o

O im6vei objeto do presente Laudo de Avaljacfo trata-Se daqueIe

COnStante da matr‘cuia n9 738, doしivro n9 02 - Registro GeraI do Cart6rio

de Registro de Im6veis de Campos Lindos-TO. Segundo informac6es obtidas

junto a municipaIidade, e aO requerido o im6vei est訓ocalizado na regi言o

doVfo do Chiqueiro, Parte baiXa da Serra do Cent「o.

4. Descricao do Im6veI: (Resolucきo Cofec1 1.066/2007, artigo与g, § 2g)

Segundo informac6es o蘭das na matrieuIa, O im6vel rurai denominado

Fazenda ′′CANASTRA’i, lote 28, ioteamento Rancharia, 1旦etapa, (andgos

Iotes 38 e 39 do Ioteamento Fazenda Santo Antonio, 1窒etapa〉, POSSui area

totaI de 183.8991 ha (cento e oitenta e tres hectares, Oitenta e nove ares e

noventa e um centiares), geOrreferenciada.

Em vistoria no IocaI constatei que aIi existem as seguintes benfeitorias:
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A) Uma casa de morada;

B) Cercas de arame farpado, na divisa desta area com as demais 5reas

Vizinhas, CerCaS VeIhas (foto)i

C) Dentro da 5rea corre o c6rrego 5gua su」a e fica as margens do ribeirao

Formiga que serve de divisa com outras dreas;

D) O acesso a計ea esta em 6timas condic6es no momento, nO entantO,

COnhecendo a regiao, Sabe-Se que em ePOCa deveraoe muito boa e no

invemo e reg而Ir devido trata-Se de drea de vao e tem uma ladeira

fngreme e escorregadia"

与. MetodoIogia Avaliat6ria: (NBR 146与3-1両em 8 2.2)

A metodoiogia apiicada na avaiiacao da 5rea ruraI 6 classificada como

METODO INDIR打0 - METODO INVOLUTiVO. que se baseia em identificar o

Vaior de mercado do bem, PO「 Seu aPrOVeitamento eficiente e na

viabilidade tecnico-eCOn6mica, mediante hipot錨co emp「eendimento

COmP;ltfvei com as caracteristicas do bem e com as condi96es do mercado

no quaI esta inserido.

6. PERSPE⊂¶VA DE MERCADO-(NBR 14653-1, 'tem 77 2)

Atualmente, O merCado imob両ario, nO munic(pio de Campos Lindos-TO,

encontra-Se eStiveI, havendo certo equ硝brio entre a oferta e a p「ocura,

com leve tend全ncia de aita nos pre印s, Ievando-Se em COnta que OS im6veis

COiocados no mercado, duram pouco menos de O6 (Seis) meses para serem

COmerCia=zados. Tambem, e fato not6rio que no municipio de Campos

Lindos a terra 6 muito vaiorizada devido a expIora95o da agricultura,

nacionaimente conhecida (Serra do Centro). Por6m, a PrOPriedade rurai

avaIiada　6 de “Vao〃 (area abaixo da serra), COm aPtidきo a pecudria e

agrjcuItura familiar, COnforme se ve peias fazendas circunvizinhas, COntudo,

ainda n5o trabaIhada, enCOntra-Se em eStado de te「ra nua, e COmO Se Sabe,

POr iei, S富o proibidos desmate e queimadas em areas de reservas (vaos〉 e

apesar do requerido Luiz Gonzaga, dizer, ja ter Iicenca para queimadas

controladas, naO me foi repassado nenhum documento oficiaI que o

comprove, No im6vei tem uma sede residenciai, bem ampla as margens do

C6rrego Ågua suja, Pr6prio para Iazer. A drea 6 toda georreferenciada. Nfo

図書■
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vislumbro quaisquer outros criterios que possam acrescentar vaiores ou

reduzi-ios.

Situa-Se a aP「OXimadamente　70　km (setenta quiI6metros) de

dist台ncia de Campos Lindos, COm eStrada de terra e em bom estado.

しugares
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7. AVALiACÅo DA NUA PROPRIEDADE

Os vaiores de mercado Ievantados na regIaO, POr interm6dio de corretores

informais, fazendeiros com dreas que ja existem pastagem pIantadas,

POStaS a Venda e pesquisa em Cart6rio de Registro de lm6veis, Obteve-Se O

que Segue:

O VAしOR MEDIO ESTIMADO POR HECTARES E DE: R$4.000,00 (quatro miI

喰旦i立

CÅしCULODOVALORDOiM6vEしAVALIANDO　-183,8991hectare§: 

Vaiordaa 剳f�末�6���躔��&��&坊F�FR�RS　　73与.与96,40 

MargemdeArredondamento*〈1%): 劔RS　　　　6,40 

Valor簡na 剿�'&VF�F�F��ﾓgfT��f�末�襷��RS　　73与.590.00 

Em　raz5o　da[exibiIidade　do　mercado　utllizam-Se 劔 

=mitesde 剿也FW'f�ﾆ�Rｴ�ﾓ��R｢�

し 猛�tede 也FW'f�ﾆ�V6�f���6���&�ﾖ��2さ��R��RS　　809.149,00 

し 猛�tede 也FW'f�柳FV6�f���6���&�ﾖV踟2ふ��X�"�RS　　662.031,00 

章Epermitldoaoavaliadorprocederaoarredondamentodo 劔Vaiordeat61%,Paramaisoupara 

menoS

8. REGiSTRO FO丁OGRÅFiCO DO IM6vE〇一(R。S。Iu,着。C。f。., 1O66/2007,a巾g。S。. § 3。)

Ponte sobre o Bibeirao Formiga, Chegando a drea da Fazenda.

(牽き_　4
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CoIchete adentrando a a「ea da Fazenda Canastra

∵　-
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葦二〇二一三‾†音臆　　臆

Coichete de divISa COm OutrOS mOrado「es

回国器
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C6rrego Agua su」a (agua crlStailna)

9. DAS DIMENS6ES DAS BENFE什ORIAS

Uma casa para residencia, COm aPrOXimadamente 15 m de frente por 20 m

de fundos perfazendo uma drea totaI de aproximadamente 300 m2 de

COnStruC5o, COm Paredes de tijoios e coberta de teIha de barro tipo pian,

estrutura de madeira, tOda cercada por calcada e計ea, COntendo O3

quartos sendo uma suite, SaIa e cozinha americana, Chao no rejunte,

Paredes rebocadas e sem pintura, POrtaS e janeIas de ferro, Sem forro, na

Parte da計ea dos fundos tem uma churrasqueira, uma Out「a COZinha com

fogきo a lenha, dois dep6sito e um banheiro na base que sustenta a caixa

d’辞ua onde tambem tem o tanque de lavar roupas, POSSui fossa e uma

jnstaIa弟o para bomba dfagua, que Vem do c6rrego Ågua suja at全a

resid全ncia, que funciona a motor

〔盈遂12
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lO. AVALIACÅo DAS BENFEITORIAS

Tomando-Se POr base a idade aparente da resid全ncia que e de O4 anos

aproximadamente, ai6m disso, neCeSSita de aIgumas finaIizac6es, COmO

Piso e pintura e na vida l:itii de casas de a看venaria que e de 65 anos,

conforme divuIgado pelo Bureau of lntemaI Revenue. Desta forma,

Segundo a tabeia de Ross-Heidecke a casa em questao atingiu 4% de sua

Vida蘭l, COnStatando, in /oco, que Se enCOntra em eStado reguIar, O que O

COioca no nivei C da mesma tabela (Edificacfo semi-nOVa e Substanciai

entre O2 e O与anos, Cujo estado geraI possa ser recuperado apenas com

reparos e/ou pintura extema e intemas), desta forma o valo「 depreciado e

assim caIculado.

Dim巳ni著0 (m)) �7V友�&�6R����Xﾌ2�*ﾘｹ�2�� 蒜芳��������7H�V����VX�u蹤��idade ap己「en(e 免F�FVVﾒ�VFWf蓬�ﾒ�i与tado　　de 中覈eｦX����C"�Va〇°「 depreclado 

Umacasade �8�ｸ�ｲ�RS �%2�6与 釘�6.1与% �&VwT���R�6,73% 倬��

mo「ada �300,00 涛�����ﾃ���剪�2��塔2纉C2ﾃ���

11. Do vaior de mercado total do im6veI (nua p「opriedade mais

benfeitorias)

O vaIor de mercado do im6vei objeto do p「esente Iaudo de avaIiacao sera

CaicuIado pela soma do vaior da avaiiacao da nua proprjedadecom ovaIor

totai das benfeitorias, COnforme acima apurado. Desta forma, tem-Se:

RS　　　　　73与.与96,40

Vaior total das benfeitorias RS　　　　　　83.943,00

遜妾3



嚢
POnSl1 1U面101仙IO

ESTADO DO TOCANTINS

COMARCA DE GOIA「INS

VaIo「doi 剿ﾓgfT��RS　　　　　819.与39,40 

Margemdearredondamento(1%) 劔RS　　　　　　　　39,40 

VaIor簡na 剿�'&VF�F�F��ﾓgfT��f�末�襷��RS　　　　　8宣9〇号00,00 

」 猛�tedo 也FW'f�柳FV6�f���6���&�6蒙�さ��R��RS　　　　　901.4与0,00 

」 猛�tedo 也FW'f�柳FV6�f���6���&�&�螺�ﾓ��X�"�RS　　　　　737.与与0,00 

A presente avaIiacao foi reaIizada com grau de seguranca I, uma VeZ

que o ndmero de amostras (fontes pesqujsadas) nao uItrapassou tres, ievando em

considera軍o a metodoIogia ut出zada, e OS reSuitados encontrados na sua apIicacao

AVAしIO O IM6vEしem R$819.500,00 (Oitocentos e dezenove mil e quinhentos

reais). Nada mais tendo a acrescentar; O PreSente Laudo de Ava=acao 6 ence「rado

com 14 foIhas impressas, Sendo a ultima assinada e as demais 「ubricadas.

Goiatins-TO., 30 dejulho de 2021.

l翰産鮎鮎び節毛・硬
OF丁CIAL DE JUSTICA AVAL看ADOR DE ld丁NSTÅNCIA
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