
 

 

 

LAUDO DE AVALIAÇÃO  

 

NELCYVAN JARDIM DOS SANTOS, Oficial de 
Justiça/Avaliador desta Comarca, compromissado por V. 
Exa. nos Autos de n. º 0036574-29.2018.827.2729, em tem 
como Requerente: Maria José Narciso Amaral; Requerido: 
ARTEMIO JUNIOR LASKOSKI. Após realizar diligências de 
estilo, respeitosamente submete seu trabalho 
consubstanciado no presente.  
  
 

1. OBJETO DA AVALIAÇÃO: 

Trata o presente de Avaliar os seguintes Bens: 

2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIANDO: 

1.1 UM VEÍCULO MARCA/MODELO VW/GOLF 1.6 SPORTLINE ANO/FAB. 

2010/2011, PLACA: ATH-3705. 

 



 

 

Em bom estado de uso, pneus dianteiro em regular estado, pneus traseiros em bom estado de uso, 
algumas avarias na lataria,  um pequeno amassado no capu e na parte traseira, estofado em bom 
estado. Em bom estado de uso e funcionamento. 

METODOLOGIA  UTILIZADA  

 

A metodologia de avaliação aplicada foi dada em razão disponibilidade, qualidade e 

quantidade de informações colhidas no mercado. A escolha é compatível com a natureza do 

bem avaliado, com a finalidade da avaliação e dos dados de mercado disponíveis. Para 

identificar o valor de mercado, foi utilizado o método comparativo direto de dados de mercado. 

O método comparativo direto define o valor dos veículos através da comparação com 

dados de mercado de motos e automóveis semelhantes. Os procedimentos técnicos empregados 

no presente Laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas de Avaliação 

NBR 14653-1:2001 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e os cálculos para 

determinação dos valores foram elaborados com base no método comparativo direto. 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA: 

A Avaliação, objeto do presente laudo, com base nos procedimentos técnicos 

empregados no presente laudo e após procedidas as indispensáveis diligências, o Avaliador 

conclui que os bens supra, o valor total  dos bens em R$ 27.500,00  ( vinte sete mil e 

quinhentos reais). Estando o laudo concluído, composto por 2 (duas) folhas digitadas no 

anverso. 

Palmas, 03 de agosto de 2019. 

 

NELCYVAN JARDIM DOS SANTOS 

Oficial de Justiça/Avaliador 

 


