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LAUDO DE AVALIAÇÃO 

Colimar Pereira Xavier Ferro, Oficial de Justiça Avaliador 
desta Comarca de Paraúna — Go, em cumprimento ao mandado da MM. Juíza de Direito 
desta Comarca e extraído dos Autos acima descritos, dirigi-me por esta Comarca, 
Fazenda Boca Quente, ali sendo, após as devidas vistorias, efetuei a avaliação do 
seguinte bem: 

RELAÇÃO DE BENS: 

Uma propriedade rural neste município, denominada "Boca 
Quente", com a área remanescente de 456 ha 45 a e 45,5 ca, ou 94 alqueires, 57 litros e 
459 m2, matriculada no CRI desta Comarca sob o n° Av-51- 2.432. 

BENFEITORIAS EXISTENTES: 

2.1- Uma casa residencial antiga, servida de água encanada, 
energia elétrica e um quintal. 

2.2- Uma casa residencial para colono, paredes de tijolos, água 
encanada, energia elétrica e telhas plãs. 

2.3- Um curral de acordoalha e mancos de aroeira, sendo: 
cinco repartições mais tronco, brete, embarcador, balança e mais uma manga de 
acordoalha e mancos de aroeira. O tronco, brete, embarcador e balança são cobertos. 

2.4- 10 km de cercas de arame liso e postes de aroeira. 

2.5- Uma represa grande. 

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: 

O Imóvel está localizado no município de Paraúna-Go, à mais 
ou menos 40 Km da cidade de Paratána e mais ou menos 7 Km do asfalto que liga 



Goiânia-Acreúna, em uma região de grande exploração agrícola deste município, 
próximo à usina de cana-de-açúcar de Acreúna. Trata-se de solo que vem sendo cultivado 
há vários anos, onde tem sido aplicada alta tecnologia, possui o solo vermelho-escuro, de 
alta fertilidade, topografia plana, com uma grande parte das áreas mecanizáveis e uma 
parte de reserva e lajedos, porém os lajedos também são mecanizáveis; apresenta 
recursos hídricos distribuídos, as áreas mecanizáveis são toda calcariadas e com curvas 
de nível, apropriada para o plantio de soja, arroz, milho, algodão, cana-de-açúcar, etc. e 
atualmente encontra-se ocupada por agricultura e urna parte por pecuária. 

MÉTODO UTILIZADO PARA EFETUAR O LAUDO 

O Método utilizado para a realização desta avaliação foi o 
Comparativo Direito, ou seja, pesquisas de preços que circulam na região em que 
localiza-se o imóvel e também foi levado em consideração os seguintes itens: 

Características do imóvel. 
Valor da soja e da arroba. 
Benfeitorias existentes no imóvel. 
Facilidade de acesso ao imóvel. 

FONTES DE PESQUISAS 

Foi realizada a pesquisa em dois escritórios de 
corretagem desta cidade, onde obtive a informação que foi vendida uma 
fazenda, com as mesmas características e próxima a esta que está sendo 
avaliada, na Fazenda Ponte de Pedra, onde o Sr. Imar Borges vendeu uma 
área de mais ou menos 200 alqueires, com 2 pivôs dentro, pelo valor 
equivalente a 3.000 sacas de sojas por alqueire, em 4 pagamentos anuais. 
Outro negócio que houve mais recentemente, foi que o Sr. Osvaldo, vendeu 
para o Sr. Isoldino, uma área de 9 alqueires, na região conhecida como ouro, 
há 15 km da cidade de Paraúna, pelo valor de R$ 180.000,00 o alqueire, já 
algum tempo. Agora bem recente foi vendida uma fazenda vizinha a Fazenda 
Boca Quente pelo valor de R$ 500.000,00 o alqueire. 

CONCLUSÃO DO LAUDO 

IMÓVEL E BENFEITORIAS EXISTENTES: 

Após realizada a vistoria no imóvel, levando em consideração a 
característica do mesmo e pesquisas de preços de terras na região em que se localiza o 
referido imóvel, atribuo o valor deste da seguinte maneira: 

1- FAZENDA BOCA QUENTE: 

94 alqueires, 57 litros e 459 m2, que avalio pelo preço médio, 



ou seja, entre terras agricultáveis, reservas e lajedos, pelo valor médio equivalente a 
2.700 sacas de soja por alqueire, uma vez que o imóvel encontra-se atualmente quase na 
sua totalidade em lavoura. Assim sendo, uma vez que o valor atual da soja é 152,00 a 
saca de 60 Kg, 	vezes 2.700 sacas, o valor do alqueire fica em R$ 410.400,00  , 
perfazendo este imóvel o total de: 

R$ 38.873.898,20 

2-BENFEITORIAS DA FAZENDA BOCA QUENTE: 

	

2.1 	valor R$ 50.000,00 

	

2.2 	valor R$ 40.000,00 

	

2.3 	valor R$ 150.000,00 

	

2.4 	valor R$ 100.000,00 

	

2.5 	valor R$ 200.000,00 

Soma as benfeitorias da fazenda Boca Quente o valor de: 
R$ 540.000,00. 

obs. o valor das benfeitorias não variou, permanecendo 
o mesmo valor de janeiro de 2.020. considerando que a alta dos materiais de 
construção equiparou com a depreciação dos imóveis construidos. 

Soma a presente avaliação o total de R$ 39.413.898;20 (Trinta 
e nove milhões, quatrocentos e treze mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte 
centavos).  

Paraúna, 21 de julho de 2.021. 

Colimar P avier Ferro 
Oficial de us iça / Avaliador 
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