
Ao Douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Morri-
nhos/GO.

Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Requerido: JOSÉ RIBEIRO PANTALEAO JUNIOR
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ( L.E. )
Processo nº: 5225872.62.2018.8.09.0107

Eu,  FÁBIO  ANTÔNIO  SILVA  DE  OLIVEIRA, avaliador
perito, designado perito do juízo no processo em referência,
vem pelo presente, respeitosamente, apresentar e submeter a
apreciação  deste  juízo,  o  seu  laudo  avaliatório  de  valor
mercadológico  do  imóvel  rural, colocando-se  ao  seu  inteiro
dispor  para  quaisquer  esclarecimentos  que  se  façam
necessários.

PARECER TÉCNICO   DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA   DE   ÁREA  
RURAL

1. OBJETIVO:

O  objetivo do  presente  Parecer  é  instruir,  o
processo  em  referência,  através  da  determinação  técnica  do
valor  mercadológico  do  imóvel  objeto  deste  litígio,  com  a
finalidade de definir o valor do imóvel dado em garantia CRPH
n. 40/06512-X.

Este laudo atende as diretrizes da NORMA BRASILEIRA
PARA AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS RURAIS - NBR 14.653-3/2004, e   aos
requisitos da Lei 6.530/1978, que regulamenta a profissão de
Corretor de Imóveis, como também da RESOLUÇÃO 1.066/2007 do
COFECI – Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. 

2. SOLICITANTES DA AVALIAÇÃO:

Conforme despacho juntado aos autos na movimentação
n. 34, o requerimento de avaliação atualizada é de interesse
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da  parte  BANCO  DO  BRASIL  S/A,  de  acordo  com  sua  petição
juntada na movimentação n. 32 dos autos. 

3. ÁREA RUAL:

O imóvel, constituído por Uma gleba de terras, no
município  de  Morrinhos/GO,  no  lu  gar  denominado  CÓRREGO  DAS  
GALINHAS,  com  área  de  38,7200ha  (trinta  e  oito  Hectares  e
setenta e dois ares), equivalente a 08 (oito Alqueires) de
terras,  confrontando  com  Carlos  Roberto  Dantônio  de  Assis,
corredor  da  estrada  do  pipoca,  na  outra  margem  com  Silvio
D’Antônio, confrontando com área desmembrada na Av.21-5.316,
também com a margem esquerda do Córrego da Pipoca, registrada
na matrícula de nº 5.316, no Cartório de Registro  de Imóveis
de Morrinhos/GO, Certidão de matrícula em anexo.

De acordo com a referida certidão de matrícula,
consta  na  Averbação  22-5.316,  que  o  imóvel  é  rural  e
cadastrado no INCRA sob o número 936.120.003.379-0 e inscrito
atualmente  no  CCIR  2014/2013/2012/2011/2010  sob  o  nº
01889879158, em nome do executado. 

4. PROPRIETÁRIOS:

Conforme a certidão de matrícula n. 5.316, emitida
pelo  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  de  Morrinhos/GO,  o
proprietário  do  imóvel  JOSÉ  RIBEIRO  PANTALEÃO  JUNIOR,
brasileiro,  casado,  pecuarista,  portador  da  CI  nº  5400605,
SSP/GO, e CPF/MF nº 002.318.641-08, residente e domiciliado no
imóvel objeto da perícia. 

5. ROTEIRO DE ACESSO AO IMÓVEL:

O imóvel está localizado no Município de Morrinhos/
GO.  O  roteiro  de  acesso  para  o  imóvel  pode  ser  assim
ressumido: partindo fórum de Morrinhos/GO, pela Av. Cento e
Três,  Pegue a BR-490 até Av. Saturnino de Azeredo por 5 min
(2,5 km), Continue em Av. Saturnino de Azeredo. Pegue a R.
Pernambuco e R. Sergipe até Alameda Milão/Av. Dante Costa por
4 min (1,9 km), Continue na Alameda Milão/Av. Dante Costa até
R. Quatro por 3 min (1,7 km), Dirija até Estr. Pipoca por mais
1,1 km, e chegará no local que possui as seguintes coordenadas
geográficas: latitude 17°43'12.26"S, longitude  49°05'13.7"O.

Pág. 2/18



6. DESCRIÇÃO DA REGIÃO:

A gleba de terras encontrasse na região do planalto
goiano;  o  solo,  no  planalto  goiano,  varia  de  pedregoso  a
argiloso;  o  município  de  Morrinhos,  segundo  a  nova  Divisão
Territorial do Brasil em regiões Geográficas, é uma unidade
administrativa que pertence a Microrregião 015 – Meia Ponte. A
microrregião Meia Ponte é integrante da mesorregião 05 – Sul
Goiano, localizado a sudeste da capital do Estado de Goiás
entre as coordenadas de 17º30’20” a 18º05’40” latitude sul e
48º41’08” a 49º27’34” de longitude oeste. Morrinhos possui uma
ótima localização geográfica, está bem no centro geográfico da
microrregião do Meia Ponte, estando muito próximo de cerca de
24 municípios. Está interligado via asfáltica a quase todos os
municípios  de  seu  entorno.  A  cidade  está  situada  a  uma
altitude de 735 metros acima do mar, sendo que no município a
maior altitude não ultrapassa a 800 metros. Possui clima ameno
e saudável, grupo tropical úmido. Menos de 30% da cobertura é
vegetal natural. Segundo fontes do IBGE, SMARH, Metago (1999),
Morrinhos ocupa uma área de 2.846,156 km². Em mais de 50% da
área do município apresenta potencial para o uso com lavouras
(agricultura), predominado associações de terras favoráveis ao
uso com lavouras e pastagens plantadas. 

A  maior  vocação  econômica  de  Morrinhos  está
centrada nas atividades rurais. Hoje a agropecuária, com cerca
de  2  mil  produtores,  é  responsável  por  53%  de  geração  de
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Ilustração 1: Rota de acesso ao sítio, a partir do Fórum de Morrinhos/GO



divisas  do  município.  Além  da  agropecuária,  a  economia  da
região é integrada pelo setor industrial com 71 empresas; o
comércio,  com  cerca  de  370  estabelecimentos;  e  os  serviços
financeiros com seis bancos. 

Comércio,  escola,  hospitais,  bancos,  postos  de
combustíveis, etc, são facilmente encontrados no município de
Morrinhos/GO. 

O  município  de  Morrinhos  possui  um  Parque
Industrial, dirigido pelo Goiás Industrial, órgão do Governo
Estadual responsável pela manutenção do Distrito. O Distrito
Agroindustrial de Morrinhos - DAIMO, ocupa uma área de 154,88
hectares e conta com ruas asfaltadas e iluminadas além de toda
uma infraestrutura básica para dar apoio as indústrias que ali
estão instaladas. Morrinhos está distante cerca de 289 km de
São Simão, porto de acesso a Hidrovia Paranaíba/Paraná/Tietê,
principal ponto de ligação hidroviária entre o Centro-Oeste e
os países do Mercosul. O Nome DAIMO e a referência para a
construção do distrito vieram de Anápolis, que possui o DAIA,
onde se encontra o maior pólo industrial do Centro-oeste.

7. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

A  gleba  de  terras  avaliada,  encontrasse  em  uma
região  com  o  relevo  levemente  acidentado;  o  solo,  em  sua
maioria argiloso; está na estrada do Pipoca, bem próximo a GO-
213, passando pelos fundos e ficando bem próximo do Parque de
Exposição Agropecuária (1,5 km de distância), região em que
encontramos  no  entorno  alguns  loteamentos,  chácaras  de
recreio,  silos  de  armazenamento  de  grãos,  propriedade  de
exploração agrícolas (plantação irrigada por pivô central) e
pecuária; a região também é rica em recursos hídricos, com
vários pequenos córregos, em um dos limites do gleba avaliada,
a mesma faz confrontação com o córrego do Pipoca.

DIMENSÕES, LIMITES E CONFRONTAÇÕES: conforme o mapa
abaixo, com área destacada de forma esbranquiçada, e pautado
no que foi averbado na matrícula 5.316, av.22-5.316, a gleba
de terras possui um área de 38,7800ha (trinta e oito hectares
e setenta e dois centiares), ou seja, 08 (oito) alqueires de
terras. Seus limites e confrontações estão descritos na av.22-
5.316. 
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SITUAÇÃO,  DESTINAÇÃO  E  RECURSOS  NATURAIS:  A
situação atual da terra é de utilização com pastagem para gado
e plantações nas proximidades do córregos; toda a área foi
dividida em piquetes de aproximadamente 02 (dois) alqueires
cada  um,  a  pastagem  sustenta  alguns  gados  de  leite.  Uma
pequena parte da área possui mata ciliar, margeando o córrego
do pipoca, onde, na parte mais baixa, o terreno é brejoso e
com características alagadiças em época de chuvas.  

SISTEMA VIÁRIO INTERNO: Na gleba de terras, foi
identificada várias vias de acesso ao piquetes de pastagem, e
áreas  de  plantação.  As  vias  são  de  terras,  e  estavam  bem
cuidadas.  

Na  gleba  de  terras  em  análise  só  possui  a
infraestrutura  básica  de  cercas,  porteiras  e  estradas,  o
celular  funcionou  normalmente,  pois  a  propriedade  está  bem
próxima  da  zona  urbana.  Nas  fotos  em  anexo  é  possível
constatar tais afirmações. 

8. VISTORIA:

A Vistoria do imóvel foi realizada no dia  24 de
setembro de 2020. No local, encontrei o Sr. Zaqueu de Oliveira
(padrasto  do  proprietário  da  terra  avaliada),  que  mora  na
gleba de terras vizinha e confrontante com a gleba avaliada,
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este me recebeu e me acompanhou durante a visita ao imóvel,
apresentando os limites da terra em avaliação.

Realizou-se  um  levantamento  fotográfico  que
posteriormente auxiliou na determinação de valores da terra. O
levantamento fotográfico é parte integrante deste relatório e
segue em anexo. 

9. ANÁLISE MERCADOLÓGICA:

A gleba de terras está no entorno próxima a zona
urbana  do  Município  de  Morrinhos-GO,  o  que  possibilita
explorações econômicas de bom valor agregado, no entanto, o
terreno que compões a gleba avaliada, é margeada pelo Córrego
do  Pipoca,  tornando-se  uma  parte  do  terreno,  protegido  por
leis ambientais, que, por esta razão, limita sua exploração a
algumas  oportunidades,  o  que,  economicamente,  causa  uma
limitação ao valor do terreno. 

No  terreno  não  existe  construções  relevantes  o
suficiente  para  agregar  valor  patrimonial  ao  imóvel,  desta
forma, é descabido a valoração por este fator. 

Em  linhas  gerais,  é  um  terreno  com  pequena
declividade, uma estreita mata ciliar as margens do Córrego do
Pipoca,  uma  parte  brejosa  e  alagadiça,  praticamente  todo
desmatado  e  preparado  para  pastagem  e  plantações,  tendo  um
potencial de exploração econômica rural mista, agricultura e
pecuária. 
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10. AVALIAÇÃO:

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO
Este método é aquele que define o valor através da

comparação  com  dados  de  mercados  assemelhados  quanto  às
características intrínsecas e extrínsecas, segundo a RESOLUÇÃO
1.066/2007  do  COFECI  –  Conselho  Federal  dos  Corretores  de
Imóveis e a NBR 14653-2.

11. PESQUISA:

A  pesquisa  de  mercado  realizada  entre  os  dias
23/09/2020 e 06/10/2020, foi baseada em imóveis com as mesmas
características do imóvel objeto deste laudo.

O  quadro  amostral foi elaborado  a  partir  de
amostras  restritas  a  área  rurais  e  dentro  do  Município  de
Morrinhos-GO,  por  serem  as  que  melhor  refletem  o  mercado
imobiliário para o imóvel em litígio.

Consideramos amostras de imóveis disponíveis para
venda, para compormos uma média do mercado imobiliário.

11.1. QUADROS AMOSTRAIS

VENDA
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Nota 01: 1 alqueire (alq) goiano corresponde a 4,84 hectares 
(ha)
Nota 02: As fotos dos imóveis ou anúncios coletados em sites 
especializados, estão no ANEXO.

11.2. HOMOGENEIZAÇÃO:

Antes do cálculo da média aritmética das amostras,
cabe  ao  avaliador  homogeneizar  os  dados  amostrais  para  que
fiquem o mais próximo possível das características do imóvel
em avaliação.

A média aritmética das amostras, resulta em:

Legenda: 
MA = Média Aritmética das amostras
SVR$ha = Somatório dos valores, R$ por hectare
NA = Número de amostras

MA = SVR$ha = 246.938,22
  NA      10

MA = 24.693,82 reais por hectare
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Para homogeneizar as amostras utilizamos o cálculo 
da média ponderada com intervalo de 20% para mais, e 20% para 
menos em relação à média aritmética.

Média Ponderada = 24.693,82 R$/ha

+ 20% = R$ 29.632,59 R$/ha
- 20% = R$ 19.755,06 R$/ha

Assim, consideramos somente o intervalo amostral 
entre R$ 19.755,06 /ha e R$ 29.632,59 /ha

11.3. CÁLCULO DO VALOR DE VENDA:

No presente caso, temos um imóvel que, apesar da
proximidade com o centro urbano do Município de Morrinhos, na
gleba  de  terras  avaliada  não  possui  nenhuma  construção  ou
infraestrutura que acrescentaria a valorização da terra.

Levando em consideração que o conjunto das amostras
coletadas representam as características gerais do imóvel em
avaliação,  no  entanto,  a  maioria  deles  apresenta  uma
infraestrutura moderna e que requer um bom investimento, para
o cálculo da média aritmética, já homogeneizada, seu valor foi
mantido  como  fator  favorável  a  proximidade  com  o  centro
urbano, haja vista a diferença na possibilidade de utilização
da terra e infraestrutura existente nas fazendas ofertadas. 

Sendo assim, temos: 

Legenda: 
MA = Média Aritmética das amostras homogeneizadas
SVR$ha = Somatório dos valores, R$ por hectare
NA = Número de amostras

MA = SVR$ha = 87.447,28
  NA     04

MA = 21.861,82 reais por alqueire

Considerando que o imóvel em avaliação possui 8 alqueires de
área total, ou seja, 38,7200 hectares, temos: 

VALOR MÉDIO ESTIMADO = Área total x MA
VALOR MÉDIO ESTIMADO = 38,7200 x R$ 21.861,82/ha

Pág. 10/18



VALOR MÉDIO ESTIMADO = R$ 846.489,68 (oitocentos e quarenta e
seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e
oito centavos).

Para encontrar os limites na variação deste preço, aplica-se o
percentual de 10% (dez por cento), resultando nos seguintes
limites: 

Limite inferior: R$ 761.840,71
Limite superior: R$ 931.138,64

CONCLUSÃO 01:
Os  valores  de  mercado  indicaram  que  o  valor  de

venda do imóvel objeto deste Parecer é: 
VALOR MÉDIO ESTIMADO:  R$ 846.489,68 (oitocentos e quarenta e
seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e
oito centavos).
Limite inferior: R$ 761.840,71
Limite superior: R$ 931.138,64

Goiânia/GO, 06 de outubro de 2020.

Fábio Antônio Silva de Oliveira
CNAI 21.273

ANEXOS AO PARECER: 
- Relatório fotográfico da vistoria
- Fontes das amostras coletadas
- Certidão da matrícula do imóvel
- CCIR – Certificado de Cadastro de Imóvel Rural
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO IMÓVEL
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Ilustração 2: Jornal do dia da visita técnica

Ilustração 3: Limite da gleba onde está o vértice M02. A foto foi feita da estrada do Pipoca, a
cerca a direita está na divisa com Carlos Roberto Dantônio de Assis.
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Ilustração 4: Foto feita da mesma possição da foto anterior.

Ilustração 5: Foto tirada na parte mais baixa da gleba, próximo ao vértice M-01. 
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Ilustração 6: Foto tirada na mesma posição da anterior.

Ilustração 7: Foto em uma das partes mais baixas do terreno, onde se vê a mata ciliar 
as margens do Córrego do Pipoca
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Ilustração 8: Foto tirada a partir da estrada do Pipoca, onde passa uma rede de 
transmissão de energia, aproximadamente no meio da propriedade. 

Ilustração 9: Foto da estrada do Pipoca, a esquerda a gleba avaliada, a direita, 
terras de Silvio D`Antônio
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Ilustração 10: Caixa d'água nas proximidades do vértice M-03, onde começa a divisa 
com a terra desmembrada na Av 21-5.316

Ilustração 11: Divisa da gleba avaliada com a desmembrada. 
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Ilustração 12: Foto tirada na posição aproximadamente central da gleba. Ao 
fundo, a mata ciliar do córrego do pipoca, e uma pequena plantação.

Ilustração 13: Foto tirada na posição central da gleba, onde é possível ver no 
horizonte a cidade de Morrinhos. 
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Ilustração 14: Foto na mesma posição da anterior.


