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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA JURÍDICA REGIONAL-INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - SR-28

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO
DA 7ª V ARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE
BRASÍLIA/DF.

PROCESSO: 00014801/95 (Numeração única: 0019390-60.1995.8.07.0001).
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A.
EXECUTADO: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, Autarquia Federal, representada pela Procuradoria-Geral Federal, nos autos
em epígrafe, por seu Procurador Federal in fine assinado, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência expor e requerer da seguinte forma:

O INCRA, na qualidade de Autarquia Federal responsável pela
implantação da reforma agrária no Estado brasileiro, política de inclusão social
garantidora de dignidade e cidadania, tem interesse na aquisição do imóvel rural em
questão, ou seja, no imóvel rural denominado "FAZENDA PIRA TINGA OU SÃO
CRISTÓVÃO", com área de 1.832,0000 ha (mil, oitocentos e trinta e dois hectares),
situado no Município de Formoso/MO,

a fim de nele implantar um projeto de

<

assentamento para atender famílias de trabalhadores rurais, dentre elas as do
acampamento "PIRATINGA SURRADO", localizado dentro do citado imóvel,
amenizando, assim, a tensão na região em que ele está localizado, onde é grande a
grita social pela terra e candente é o conflito fundiário.

Esta Autarquia Fundiária pode participar de hasta pública para
adquirir imóveis rurais viáveis para o programa de reforma agrária, conforme assevera
o artigo 47 da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 83/2015, vazado nos seguintes
tennos: "Poderá ser autorizada, por ato do presidente do Incra, a participação em hasta
pública, com a oferta, em moeda corrente, com vistas à arrematação de imóveis rurais
viáveis para a implantação de assentamentos".

A aquisição noticiada no parágrafo anterior desafia o atendimento
dos requisitos alinhados no parágrafo único do artigo 47 da INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 83/2015, cujo enunciado assim dispõe: "A aquisição de que trata o
caput fica condicionada à existência de prévio laudo técnico atestando a viabilidade do

imóvel para implantação de projeto de assentamento e de que o valor da avaliação
judicial e do lance a ser ofertado se encontram compatíveis com o mercado de terras
da região, bem como à comprovada disponibilidade orçamentária e financeira,
mediante empenho feito até a data de realização da hasta".

Assim, o atendimento dos requisitos mencionados no parágrafo
anterior passa necessariamente pela realização de vistoria técnica no sobredito trato de
terra, cuja realização depende de autorização desse douto Juízo, a fim de aferir a sua
viabilidade para implantação de projeto de assentamento e se o valor da avaliação
judicial é compatível com o mercado de terras da região.

A referida vistoria técnica, se autorizada por esse Juízo, será
realizada por Engenheiro Agrônomo da Superintendência Regional do INCRA no
Distrito Federal e Entorno (SR-28/DFE), situada na SGON, Quadra 05, Lote 01, VIA
60-A, Brasília/DF, CEP: 70610-650, Telefone: (61) 3462-3908.

O procedimento para o atendimento dos referenciados requisitos é
iniciado com a realização da citada vistoria técnica para verificar a sua viabilidade
para implantação de projeto de assentamento e se o valor da avaliação judicial é
compatível com o mercado de terras da região, posteriormente, passa pela
comprovação de disponibilidade orçamentária e financeira e atinge o seu ápice com o
ato do presidente autorizando o INCRA a participar da hasta pública, desafiando,
assim, várias fases, o que demanda tempo.

Finalmente, para dar concretude ao aludido procedimento, de modo
a possibilitar a participação desta Autarquia Fundiária na hasta pública do mencionado
imóvel, é necessário, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias.

Diante do exposto, a Autarquia federal requer autorização desse
Juízo

para

realizar

vistoria

no

imóvel

rural

denominado

"FAZENDA

PIRATINGA OU SÃO CRISTÓVÃO", situado no Município de Formoso/MG, e
a suspensão, por 120 (cento e vinte) dias, de seu leilão (hasta pública) a fim de
que, presentes os referenciados requisitos, possa dele participar.

, 15 de janeiro de 2018.

Lui
i eiro
Procur dor Federal
OAB/GO 13.716
Matrícula 6720371
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TJDFT

Poder Judiciário da União
Tribuna! de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Sétima Vara Cível de Brasília

Processo
Classe
Assunto
Exequente
Executado

: 14801/95
: Cumprimento de sentença
: Liquidaç ão/ Cumprim ento/ Execução
: BANCO DO BRASIL SA
: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB LTOA

DECISÃO INTERLOCUTORIA
Regularize-se a pendência que consta do sistema informatizado.
Considerando a manifestação do INCRA (fls. 498/500) no que tange
ao seu interesse na aquisição do imóvel penhorado nos autos, e com fito de
viabilizar a concretização da função social da referida propriedade rural para
fins de realização de política pública relativa a assentamento para atender
famílias de trabalhadores rurais, concedo à referida Autarquia Federal o
prazo improrrogável de 4 meses para que promova os estudos e
procedimentos necessários à aquisição do bem, observando-se o valor
de avaliação de R$ 5.496.000,00 (fls. 439/440 e 494). Fica autorizada a
adentrar na propriedade para tal finalidade, devendo comunicar
diretamente a parte executada acerca da data e horário das visitações
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência.
Findo o prazo ora deferido sem a manifestação do INCRA ou
havendo seu desinteresse na aquisição, prossiga-se o andamento do feito
com a expedição da carta precatória de leilão.
Dê-se ciência da presente decisão ao INCRA, o qual deverá ser
regularmente intimado das decisões proferidas nos autos.

Ficam as partes intimadas acerca da petição do INCRA de fls.
498/500, por publicação.
Brasília - DF, sexta-feira, 1

fevereiro de 2018 às 18h57.

R.c,,istrado
• o
Ultimo andamento: 16/02/2018 - DECISAO PROFERIDA - 310980

Incluído na Pauta: 19/02/2018
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA JURÍDICA REGIONAL-INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - SR-28

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO
DA 7ª V ARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE
BRASÍLIA/DF.

PROCESSO: 00014801/95 (Numeração única: 0019390-60.1995.8.07.0001).
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A.
EXECUTADO: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

O Instituto Nacional de Colouiz:q:ão e Reforma Agrária INCRA, Autarquia Federal, representada pela Procuradoria-Geral Federal, nos autos
em epígrafe, por seu Procurador Federal in fine assinado, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência infurmar que está ciente do inteiro teor da decisão
proferida em 16/02/2018.

7 de fevereiro de 20i 8.

'
ibeiro
Procu ador Federal
OAB/GO 13.716
Matrícula 6720371
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@ TJDFT
Processo
Classe
Assunto
Exequente
Executado

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Sétima Vara Cível de Brasília

: 14801/95
: Cumprimento de sentença
: Liquidação/ Cumprimento/ Execução
: BANCO DO BRASIL SA
: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA

CERTIDAO
Considerando a manifesta ciência do Incra (fl.504) quanto ao teor da
decisão de fl.502, aguarde-se o decurso do prazo concedido na mencionada
decisão.

Brasília - DF, sexta-feira, 02 de março de 2018 às 16h49.

taria

Rcgistrado
Último andamento: 02/03/2018 - CERTIDAO EMITIDA

Incluído na Pauta: _ / _ / _ _
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA JURÍDICA REGIONAL-INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - SR-28

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO
DA 7ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE
BRASÍLIA/DF.
TJDFT - Circunscriçao Judiciária de BRASILIA

Comprovanta da recebimento de Petiçao

Número do Protocolo: 2018.01.008289322

Data e Hora 16/05/201815.12

Tipo de Peticionante: Outros
Recebido em: Posto de Protocolo Judicial Expresso . Ginásio Nilson Nelson (PPJE-GNN)

Processo: 1480195 (Rea.65 - CNJ: 0019390,60.1995.8.07.0001)
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PROCESSO: 00014801/95 (Numeração única: 0019390-60.1995.8.07.0001).
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A.
EXECUTADO: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, Autarquia Federal, representada pela Procuradoria-Geral Federal, nos
autos em epígrafe, por seu Procurador Federal in fine

assinado, vem,

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência expor e requerer da seguinte
forma:

O pedido de autorização feito pela Autarquia Agrária para realizar
vistoria no imóvel rural denominado "FAZENDA PIRATINGA OU SÃO

'
CRISTÓVÃO", situado no Município de Formoso/MG, foi deferido ~or esse douto
Juízo, cuja decisão está vazada nos seguintes termos:

"Considerando a manifestação do INCRA (fls. 498/500) no
que tange ao seu interesse na aquisição do imóvel penhorado
nos autos, e com fito de viabilizar a concretização da função
social da referida propriedade rural para fins de realização
de política pública relativa a assentamento para atender
famílias

de

trabalhadores

rurais,

concedo

à

referida

Autarquia Federal o prazo improrrogável de 4 meses para
que promova os estudos e procedimentos necessários à
aquisição do bem, observando-se o valor de avaliação de R$
5.496.000,00 (fls. 439/440 e 494). Fica autorizada a adentrar
na propriedade para tal finalidade, devendo comunicar
diretamente a parte executada acerca da data e horário das
visitações com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência"

(Grifo nosso).

Assim, a realização da vistoria autorizada na transcrita decisão
deve ser precedida de comunicação direta à parte executada, com no mínimo 05
(cinco) dias de antecedência, da data e horário das visitações.

Ocorre que a Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária
(SR-28/DFE/F), órgão técnico responsável pela realização da mencionada vistoria,
conforme demonstram os inclusos documentos (DESPACHO/SEI/INCRA/Nº
0837178 e DESPACHO/SEI/INCRA/Nº 0906135), envidou todos os esforços
possíveis no sentido de comunicar o representante da proprietária do imóvel em

questão, a fim de atender a determinação contida na citada decisão, entretanto, não
logrou êxito, logo, a vistoria não foi realizada.

A conclusão do DESPACHO/SEI/INCRA/Nº 0837178, lavrado e
subscrito pelo Chefe da Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária (SR28/DFE/F), está vazada nos seguintes termos:

"Diante do exposto acima, solicito que seja peticionado ao
Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, informando dessa
dificuldade

encontrada

e

solicitar

dilação

do

prazo

estabelecido para apresentação do valor avaliado pelo INCRA
para o imóvel, por mais 60 (sessenta) dias. Seja informado
ainda, que o INCRA deverá iniciar os trabalhos de vistoria e
avaliação no dia 21/05/2017. às 11:00 hs" (Grifo nosso).

Por sua vez, o DESPACHO/SEI/INCRA/Nº 0906135, lavrado e
subscrito pelo Chefe da Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária (SR28/DFE/F), apresenta a seguinte conclusão:

"Considerando os termos do Despacho SEI (0837178), no qual
fazemos referência às dificuldades encontradas para realizar
a comunicação da vistoria, ao representante da proprietária
da Fazenda Piratinga ou São Cristóvão e, após melhor
reflexão, entendemos ser mais prudente marcar a vistoria
autorizada pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, para
o dia 11/06/2018, às 11:00 horas, para a qual, solicitamos que

5/v
<

.{

essa PFE providencie os meios necessários para tal" (Grifo

nosso).

Destarte, a Autarquia Fundiária, em razão da grandiosa
dificuldade de se promover a ccmunicação do representante da proprietária do
imóvel sobre a realização da autorizada viste-ria, não vislumbra alternativa outra
que não pedir que esse Douto Juízo determine a intimação do representante da
proprietária do mencionado trato de terra dando-lhe ciência de que a referida
vistoria terá início.no dia 11/06/2018, às 11 :00 horas.

Finalmente, o quadro acima delineado conduz inexoravelmente à
necessidade de se pleitear a dilação do prazo, estabelecido na referenciada decisão,
por mais 60 (sessenta) dias.

Diante do exposto, requer a intimação do representante da
proprietária do aludido imóvel dando-lhe ciência de que a referida vistoria
terá início no dia 11/06/2018, às 11:00 horas, bem como a dilação do prazo,
estabelecido na referenciada decisão, por mais 60 (sessenta) dias.

18 de maio de 2018.
'

Luz ibeiro
Procu dor Federal
OAB/GO 13.716
Matrícula 6720371
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SEI/INCRA - 0837178 - Despacho
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INSTITUTO NACIONAL DE CO!.ONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRlt'
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Processo nQ 54700.000271/2008-62
Interessado: Sudeste Empreendimentos lrr:obiliários Ltda.
DESPACHO
À SR(28)PFE
Senhor procurador,
Trata o presente processo de Obtenção de Terras, relativo à Fazenda Piratinga
ou São Cristóvão, localizada no município de Formoso-MG, que encontra-se penhorada pelo
Banco do Brasil.
Após termos tomado conhecimento do deferimento do pedido do INCRA, pelo
Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília/DF, para realizar vistoria no referido imóvel, adotamos as
providências necessárias para constituir equipe de vistoria para tal.
Considerando que em sua decisão interlocutória, aquele Juizo determinou
comunicar a parte executada, com cinco dias de antecedência, da data e a hora da vistoria,
tentamos por vários meios contato com o representante da empresa proprietária do imóvel, a
SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sem obter exito. Todos os endereços
constantes nos processos não mais lhe pertericiam, tais como:
1) SCIR Norte Quadra 709, Bloco D, entrada 52, Sala 101 - Asa Norte Brasília/DF, CEP: 70.750-543
.
2) SQS 111 - Bloco F, Apto. 504 - Brasília/DF- .
Por último, nos foi indicado o endereço de ex Advogado da proprietária, Dr.
Olívio Ulisses Otto (SEPS W4, 709 909 - Edifício FA?E, Lote D, Sala 313 - Asa Sul - Brasília/DF), o
qual nos forneceu três números de telefones de Uberaba-MG que poderíamos falar com o
Senhor José Roberto Nogueira Dias. Quando finalmente conseguimos estabelecer contato com
o referido senhor, no telefone (034) 99966-7700, na primeira vez (dia 03/05/2018), após 37
minutos de conversa, o Senhor José Roberto manteve-se irredutível em fornecer um endereço
para o qual encaminhar uma comunicação oficial da data e hora de entrada no imóvel para
realizar a já autorizada vistoria. No dia 07/05/2018, voltei a fazer contato no mesmo telefone,
porém também sem êxito.
Diante do exposto acima, solicito que seja peticionado ao Juízo da Sétima Vara
Cível de Brasília, informando dessa dificuldade encontrada e solicitar dilação do prazo
estabelecido para apresentação do valor avaliado pelo INCRA para o imóvel, por mais 60
(sessenta) dias. Seja informado ainda, que o INCRA deverá iniciar os trabalhos de vistoria e
avaliação no dia 21/05/2017, às 11:00 hs.
Atenciosamente,

https://sei.incra.gov.br/sei/controlador.php?acJ.o=documento_imprimir_web&acao_ or... 14/05/2018
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Documento assinado eletronicamen:e por José Raimundo Sepeda da Silva, Chefe de
Divisão, em 08/05/2018, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art 6º, § 12 , do Decreto nº 8,539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei. incra ,gov ,br/sei/controlador externo.ph p?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo-O, informando o código verificador
0837178 e o código CRC BSFSEFE3.

Referência: Processo ng 54700.000271/2008-62

https://sei.incra.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao _ or...

SEI nº 0837178

14/05/2018

. SEI/INCRA - 0906135 - Despacho
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

Processo nº 54700.000271/2008-62
Interessado: Sudeste Empreendimentos Imobiliários Ltda.
DESPACHO

À SR(28)PFE
Senhor Procurador,
Considerando os termos do Despacho SEI (0837178), no qual fazemos
referência às dificuldades encontradas para realizar a comunicação da vistoria, ao
representante da proprietária da Fazenda Piratinga ou São Cristóvão e, após melhor reflexão,
entendemos ser mais prudente marcar a vistoria autorizada pelo Juízo da Sétima Vara Cível de
Brasília, para o dia 11/06/2018, às 11:00 horas, para a qual, solicitamos que essa PFE
providencie os meios necessários para tal.
Atenciosamente,

.li
Se
·
·
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Documento assinado eletronicamente por José Raimundo Sepeda da Silva, Chefe de
Divisão, em 17/05/2018, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
,__•1_e1_,._n1_"'_ __,, no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539. de 8 de outubro de 2015.

~

A autenticidade deste documento poáe ser conferida no site
http://sei.incra.gov .br /sei/controlador externo. ph p?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informc,ndo o código verificador
0906135 e o código CRC 84398308.

Referência: Processo n2 54700.000271/2008-62

https://sei.incra.gov.br/sei/controlador.php?acar.=documento _ir,1priiúr_wel:&acao _or...

SEI

nQ

0906135

18/05/2018

~ TJDFT
Processo
Classe
Assunto
Exequente
Executado

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Sétima Vara Cível de Brasília

:
:
:
:
:

14801/95
Cumprimento de sentença
Liquidação /Cumprimento/ Execução
BANCO DO BRASIL SA
SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB LTOA

ATO DE MERO EXPEDIENTE
Juntei petição apresentada pelo Incra (fls.507/513) que, em síntese,
comunica o agendamento da vistoria do imóvel - FAZENDA PIRATINGA OU
SÃO CRISTÓVÃO, situado no município de Formoso/MG - para o dia 11 de
junho de 2018, às 11 :00horas.
Ficam as partes intimadas acerca do mencionado agendamento por
publicação.
Oportunamente, conclusos para apreciar o pedido de dilação do
prazo apresentado na peça ora juntada.

Marcus Vinicius

,1
·'

meida Coutinho
Secretaria

l~cgistr:tdo
Ulúmo andamento: 05/06/2018 - DETERMINADA PUBLICACAO NO DJE - PAUJ'A DO DIA 05062018

Incluído na Pauta: 05/06/2018
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Folha N2

~ TJDFT
Processo
Classe
Assunto
Exequente
Executado

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Sétima Vara Cível de Brasília

: 14801/95
: Cumprimento de sentença
: Liquidação/ Cumprimento/ Execução
: BANCO DO BRASIL SA
: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA

DECISAO INTERLOCUTORIA
Considerando a manifestação do INCRA de fls. 507/51 o, concedo o
prazo de 60 dias para a referida Autarquia realizar a diligência aludida na
decisão de fl. 502.
Considerando que já foi realizado o agendamento da vistoria para o
dia 11/06/2018, às 11 h, conforme ato de fl. 514, intimem-se as partes a
respeito da diligência, por intermédio de seus advogados, e aguarde-se o
decurso do prazo ora deferido, atentando-se para o teor do parágrafo terceiro
da decisão de fl. 502.

Brasília - DF, sexta:.t_·_"""
-~·-·

Jui2:·~ld.ríl-Mat0'
Juiz de Direito Su stituto

Registrado
Último andamento: 08/06/2018 - DEOSAO PROFERIDA- 320182

Incluído na Pauta: 08/06/2018

1/1

1!1111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Folha Nº

''

11··;···

'
·.!/

·~

TJDFT

.i
1

Poder Judiciário da União

N!! Folha

1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fórum Oes. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça
Sétima Vara Cível de Brasília

1

.!,

Certificação de Publicação da Pauta
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Processo
Ação

: 14801/95
: Cumprimento de sentença

Título

: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Texto Publicado: N" 14801/95 - Execucao - A: BANCO DO BRASIL SA. Adv(s).:
DF035879 - Marcos Caldas Martins Chagas. R: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB
LTDA Adv(s).: PR06%36 -Tulio Alexandre Ferreira. INTERESSADA: INCRA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA Adv(s).: (}
Considerando a manifestação do INCRA de fls. 507/51 O, concedo o prazo de 60 dias para a
referida Autarquia realizar a diligência aludida na decisão de fL 502. Considerando que
já foi realizado o agendamento da vistoria para o dia 11/06/2018, às 11 h, conforme ato de
fl. 514, intimem-se as partes a respeito da diligência, por intermédio de seus advogados, e
aguarde-se o decurso do prazo ora deferido, atentando-se para o teor do parágrafo terceiro
da decisão de fl. 502.
Brasília - DF, sexta-feira, 08/06/2018 às 16h59. ,Juiz Pedro
Matos de Arruda,Juiz de Direito Substituto

Disponibilizado(a) no Diário de .Justiça Elctrônico no dia 12/06/2018, Terça-feira, à(s)
fl(s). I ll .1/1133
Último Andamento do Processo: Determinada Publicacao No DJe - Pauta do Dia IIB062018
.
Certificado em 12/06/2018, terça-feira

{') TJDFT

Poder Judiciário da União

Folha N9

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Sétima Vara Cível de Brasília

Processo
Classe
Assunto
Exequente
Executado

: 14801/95
: Cumprimento de sentença
: Liquidação/ Cumprimento/ Execução
: BANCO DO BRASIL SA
: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB LTOA

CERTIDAO
Juntei petição do exequente de (fl.519).
Aguarde-se o decurso do prazo concedido ao INCRA por meio da
decisão de fl.517.

Brasília - DF, quarta-feira, 22 de a osto de 2018 às 15h44.

Marcus Viniciu Almeida Coutinho
Diretor e Secretaria

Rcgistrado
Último andamento: 22/08/2018 - CERTIDAO EMJTIDA

Incluído na Pauta: _ / _ / _ _
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Assunto
Exequente
Executado

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Sétima Vara Cível de Brasília

: 14801/95
: Cumprimento de sentença
: Liquidação/ Cumprimento/ Execução
: BANCO DO BRASIL SA
: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA

ATO DE MERO EXPEDIENTE
Certifico que transcorreu em 05/09/2018 o prazo para a Autarquia
INCRA promover as diligências determinadas em decisão de fls. 502.
Expeça-se carta precatória, nos termos da decisão de fl(s) 502, §3º.

Brasília - DF, terça-feira, 11

etembro de 2018 às 18h25.

Rcgistrado
Último andamento: 11/09/2018 - DETERMINADA A EXPEDICAO

Incluído na Pauta: _ / _ / _ _
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Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça
Sétima Vara Cível de Brasília
PRAÇA MUNICIPAL LOTE 01 BLOCO B SALA 928-C 90 ANDAR, ASA SUL, Telefone: 31037417, Fax: 3103-0354, CEP: 70094900, BRASILIA-DF (07vcivel.bsb@tjdft.jus.br),

Horário de Funcionamento: 12h00 às 19h00

MANDADO DE INTIMAÇÃô
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O Doutor JUIZ PEDRO MATOS DE ARRUDA, Juiz de Direito Substituto da Sétima Vara Cível de
Brasília DETERMINA ao senhor oficial de justiça que, nos autos da Ação: Cumprimento de
sentença, processo nQ.: 14801/95
Exequente: BANCO DO BRASIL SA
Advogado: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, OAB: DF035879
Endereço Adv.: Rua Bernardo Guimarães - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140082 - Fone:
3132985600
Executado: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA
Advogado: TULIO ALEXANDRE FERREIRA, OAB: PR069636
Endereço Adv.:
Promova a ENTREGA dos autos que acompanham o presente mandado e INTIME o(a)(s):
INTERESSADA: INCRA INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, CNPJ
N2 00.375.972/0001-60, na pessoa de seu Procurador Federal, Luiz Ribeiro, OAB/GO 13716,
matrícula 6720371, ou quem suas vezes fizer, no endereço da PROCURADORIA JURÍDICA
REGIONAL-INCRA,
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO,
localizada no seguinte endereço: SGON QUADRA 5 LOTE 01 VIA 60-A - SETORES
COMPLEMENTARES - BRASILIA/DF - CEP: 70610650, para manifestar se tem interesse no
imóvel, no prazo de 30{trinta} dias, denominado "FAZENDA PIRATINGA OU SÃO CRISTOVÃO,

situada no município de Formosa/GO, nos termos da decisão abaixo transcrita.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Regularize-se a pendência que consta do sistema informatizado. Considerando
a manifestação do INCRA (tis. 498/500) no que tange ao seu interesse na aquisição do imóvel penhorado nos
autos, e com fito de viabilizar a concretização da função social da referida propriedade rural para fins de realização
de política pública relativa a assentamento para atender famílias de trabalhado~es rurais, concedo à referida
Autarquia Federal o prazo improrrogável de 4 meses para que promova os estudos e procedimentos necesSários à

aquisição do bem, observando-se o valor de avaliação de R$ 5.496.000,00 (tis. 439/440 e 494). Fica autorizada a
adentrar na propriedade para tal finalidade, devendo comunicar diretamente a parte executada acerca da data e
horário das visitações com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência. Findo o prazo ora deferido sem a
manifestação do INCRA ou havendo seu desinteresse na aquisição, prossiga-se o andamento do feito com a
expedição da carta precatória de leilão. Dê-se ciência da presente decisão ao INCRA, o qual deverá ser

regularmente intimado das decisões proferidas nos autos. Ficam as partes intimadas acerca da petição do INCRA
de tis. 498/500, por publicação. Brasília - DF, sexta-feira, 16/02/2018 às 18h57. Marilza Neves Gebrim Juíza de
Direito
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utor JUIZ PEDRO MATOS DE ARRUDA, Juiz de Direito Substituto da Sétima Vara Cível de
~1 DETERMINA ao senhor oficial de justiça que, nos autos da Ação: Cumprimento de
,ça, processo nº.: 14801/95
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\nte: BANCO DO BRASIL SA
ido: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, OAB: DF035879
ço Adv.: Rua Bernardo Guimarães - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140082 - Fone:
:5600

__

=

ido: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA
0 .,do: TULIO ALEXANDRE FERREIRA, OAB: PR069636
Endereço Adv.:
Promova a ENTREGA dos autos que_ acompanham o presente mandado e INTIME o(a)(s):
INTERESSADA: INCRA INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, CNPJ
Nº 00.375.972/0001-60, na pessoa de seu Procurador Federal, Luiz Ribeiro, OAB/GO 13716,
matrícula 6720371, ou quem suas vezes fizer, no endereço da PROCURADORIA JURÍDICA
REGIONAL-INCRA,
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO,
localizada no seguinte endereço: SGON QUADRA 5 LOTE 01 VIA 60-A - SETORES
COMPLEMENTARES - BRASILIA/DF - CEP: 70610650, para manifestar se tem interesse no
imóvel, no prazo de 30{trinta} dias, denominado "FAZENDA PIRATINGA OU SÃO CRISTOVÃO,

situada no município de Formosa/GO, nos termos da decisão abaixo transcrita.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Regularize-se a pendência que consta do sistema informatizado. Considerando
a manifestação do INCRA (fls. 498/500) no que tange ao seu interesse na aquisição do imóvel penhorado nos
autos, e com fito de viabilizar a concretização da função social da referida propriedade rural para fins de realização
de política pública relativa a assentamento para atender famílias de trabalhadores rurais, concedo à referida
Autarquia Federal o prazo improrrogável de 4 meses para que promova os estudos e procedimentos necessários à
aquisição do bem, observando-se o valor de avaliação de R$ 5.496.000,00 (fls. 439/440 e 494). Fica autorizada a
adentrar na propriedade para tal finalidade, devendo comunicar diretamente a parte executada acerca da data e
horário das visitações com no mínimo OS (cinco} dias de antecedência. Findo o prazo ora deferido sem a
manifestação do INCRA ou havendo seu desinteresse na aquisição, prossiga-se o andamento do feito com a
expedição da carta precatória de leilão. Dê-se ciência da presente decisão ao INCRA, o qual deverá ser
regularmente intimado das decisões proferidas nos autos. Ficam as partes intimadas acerca da petição do INCRA
de fls. 498/500, por publicação. Brasília - DF, sexta-feira, 16/02/2018 às 18h57. Marilza Neves Gebrim Juíza de
Direito

Marcus Vinicius
Diretor d
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
· PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA JURÍDICA REGIONAL-INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - SR-28

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO
DA 7ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE
BRASÍLIA/DF.

PROCESSO: 00014801/95 (Numeração única: 0019390-60.1995.8.07.0001).
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 'S/A,
EXECUTADO: SUDESTE EMPREENDIMENTOS Il\IOBILl:ÁRIOS L TDA.

O Instituto Nacíonai Je Colonização e Reforma Agrária -

INCRA, Autarquia Federal, rep':esentada pela Procuradc~ia-•Geral Federal, nos

autos em epígrafe, por seu Procurador Federal in fine

assinado, vem,

respeitosamente, à presença de Vossa ExceEncí.a req1.:erer a juntada da inclusa.
documentação, retratada pela NOTA TÉCNICA Nº 2850/2018/SR(28)DFET/SR(28)DFE/INCRA, pelo Laudo de Avaliação do imóvel em questão e pela
Mesa Técnica nº 01/2018, indicando o vaior total do imóvel (R$ 2.090.574,23) e as
razões pelas quais se chegou a esse valor.
Pede deferimento.
Brasíl~l

?e outubro. de 2018.

Lui/1.tJiro
Procurador Fedrra:
OABiGO 13.716.
Matrícula 6720371
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TJOFT - Circunscriçao Judiciária de BRASÍLIA

Comprovante de recebimento de Processo com Petição
NClmero do Protocofo: 2018.01.016121020

Recebido em: 71 VARA CÍVEL DE BRASÍLIA
Processo: 1480195
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PROCURADORIA JURÍDICA REGIONAL-INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - SR-28

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO
DA 7ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE
BRASÍLIA/DF.

PROCESSO: 00014801/95 (Numeração única: 0019390-60.1995.8.07.0001).
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 'S/A,
EXECUTADO: SUDESTE EMPREENDIMENTOS Il\IOBILl:ÁRIOS L TDA.

O Instituto Nacíonai Je Colonização e Reforma Agrária -

INCRA, Autarquia Federal, rep':esentada pela Procuradc~ia-•Geral Federal, nos

autos em epígrafe, por seu Procurador Federal in fine

assinado, vem,

respeitosamente, à presença de Vossa ExceEncí.a req1.:erer a juntada da inclusa.
documentação, retratada pela NOTA TÉCNICA Nº 2850/2018/SR(28)DFET/SR(28)DFE/INCRA, pelo Laudo de Avaliação do imóvel em questão e pela
Mesa Técnica nº 01/2018, indicando o vaior total do imóvel (R$ 2.090.574,23) e as
razões pelas quais se chegou a esse valor.
Pede deferimento.
Brasíl~l

?e outubro. de 2018.

Lui/1.tJiro
Procurador Fedrra:
OABiGO 13.716.
Matrícula 6720371
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Processo: 1480195
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

Processo nº 54700.000271/2008-62
Interessado: Sudeste Empreendimentos Imobiliários Ltda.
DESPACHO

À SR(28)PFE
Senhor Procurador,
,,

Encaminho presente processo a essa Especializada, após juntada de Nota
Técnica explicando o porquê do valor do imóvel rural Fazenda Piratinga ou São Cristóvão, ter
ficado abaixo do valor encontrado pelo perito judicial, para que seja peticionado ao Juizo da 7~
Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, dando-lhe ciência do valor encontrado para o
imóvel.
Atenciosamente,

Se•· • L!J
~

Documento assinado eletronicamente por José Raimundo Sepeda da Silva, Chefe de
Divisão, em 26/09/2018, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
....._•l...;••...;rõ_n1...;"'_ _ , no art. 6º, § lº, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
· •
I' :uilnDUJta

~1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.incra.gov. br/sei/controlador externo .php?
acao-documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador
1798114 e o código CRC B63E31B7.

Referência: Processo nº 54700.000271/2008-62

SEI n2 1798114

https://sei.incra.gov. br/sei/controlador. php?acao=documento~imprimir_web&acao _ or... 28/09/2 O18
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
NOTA TÉCNICA Nº 2850/2018/SR(28)DFE-T/SR(28)DFE/INCRA
PROCESSO Nº 54700.000271/2008-62
INTERESSADO: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

1.

ASSUNTO

1.1.

Serve a presente NOTA, para apresentar algumas explicações sobre o valor
encontrado na avaliação do imóvel rural denominado Fazenda Piratinga ou São Cristóvão,
localizado no município de Formoso/MG.

2.

ANÁLISE

1. O INCRA é a instituição que detém a maior experiência no trato da avaliação de imóveis
rurais do Brasil, visto as milhares de avaliações já realizadas ao longo de seus mais de 45
anos de existência, realizando assentamentos de famílias no meio rural brasileiro.
2. As avaliações do INCRA, estão calcadas em uma legislação consolidada ao longo desses
anos e aperfeiçoadas e adaptadas para fazerem frentes às grandes transformações, por quais
vem passando esse vasto campo da fiscalização do cumprimento da função socia da
propriedade rural no Brasil.
3. As avaliações do INCRA, além dos rigores técnicos a que são submetidas pela própria
legislação que lhe dá sustentação, sofre ainda, as auditorias de seus colegiados internos
(Câmara Técnica Agronómica, Comitê de Decisão Regional, Procuradoria Federal
Especializada) e externos (CGU e TCU).
4. A avaliação do imóvel rural denominado Fazenda Piratinga ou São Cristóvão, objeto do
presente processo, se deu seguindo todos critérios legais normatizados, tendo-se chegado ao
valor de R$ 2.090.574,23 (dois milhões, noventa mil, quinhentos e setenta e quatro reais e
vinte e três centavos), valor esse, muito inferior àquele encontrado pelo avaliador judicial de
R$ 5.496.000,000 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e seis mil reais).
5.

Essa diferença entre o valor encontrado pelo INCRA e o valor do avaliador judicial, se
deve basicamente pelo fato de que na avaliação do INCRA, são seguindo os ditames
legais, especialmente o que preconiza o Art. 12 da Lei 8.629/93, in verbis:

Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas
e as benfeitorias indenizóveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
li - aptidão agrícola;

Ili - dimensão da imóvel;

IV - área ocupada e ancianidade das passes;
V - funcionalidade, tempo de usa e estada de conservação das benfeitorias.
6. Para que os avaliadores do INCRA encontrem esse justo valor a ser pago na indenização
dos imóveis adquiridos para fins de reforma agrária, são observados os procedimentos
definidos no Módulo III do Manual de Obtenção de Terras e Perícias Judiciais,
aprovado pela NORMA DE EXECUÇÃO INCRA/DT/Nº 52, de 25 de outubro 2006.

https://s_ei.incra.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento _imprimir_web&acao _ or... 28/09/2018
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7. Após obtidos os diversos elementos da pesquisa de preços de imóveis rurais na região de
influência do imóvel avaliando, parte-se em seguida, para a homogeneização dos dados
encontrados e, nessa homogeneização, dois fatores são determinantes, que são: i) a Nota
Agronômica e, ii) a Ancianidade. O primeiro (Nota Agronômica), leva em consideração o
somatório do produto entre o percentual de cada classe de capacidade de uso das terras
existente no imóvel rural, pelo seu correspondente índice de correção; quanto ao segundo
(Ancianidade), é o título que se dá para o fator de ponderação relativo à ocupação por
posseiros. Ela é a combinação entre a porcentagem de área ocupada por posseiros,
associada ao tempo de ocupação. É um fator depreciativo do valor do imóvel.
8. ÍNDICES DE HOMOGENEIZAÇÃO QUANTO À ANCIANIDADE DAS OCUPAÇÕES,
segundo o Quadro III, do ítem 3.2.1 do Manual de Obtenção de Terras e Perícias Judiciais:
3.

DOCUMENTOS.RELACIONADOS

3.1.

Cópia do Laudo de Vistoria e Avaliação - LVA

3.2.

Cópia da Ata do Grupo Técnico de Avaliação

3.3.

Cópia do Quadro Ili do Manual de Obtenção de Terras e Perícias Judiciais

4.

CONCLUSÃO

4.1.
Diante do exposto acima, solicito a essa Douta Procuradoria que junte a
presença Nota Técnica à comunicação a ser feita ao Juízo da 7ª Vara Cível da Circunscrição
Judiciária de Brasília, dando-lhe ciência do valor encontrado para o imóvel rural denominado
Fazenda Piratinga ou São Cristóvão, localizado no município de Formoso/MG.

4.2.

Serve ainda a presente Nota Técnica para tentar explicar melhor àquele Juízo
que não se trata de preço vil o valor encontrado pelos avaliadores do INCRA, apenas levou-se
em consideração as características edafo-pedológicas do imóvel, aliadas a sua situação de
ocupação.
4.3.
Por último, quero chamar a atenção para a situação social que existe no local,
onde cerca de 40 (quarenta) famílias aguardam uma providência do poder público para terem
sua situação regularizadas a partir da obtenção da Fazenda Piratinga ou São Cristóvão.

' e••

,assan111ura
S · I. ·~
W

'-•'-••_,i_ni_.._ __,

Documento assinado eletronicamente por José Raimundo Sepeda da Silva, Chefe de
Divisão, em 26/09/2018, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 12, do Decreto nº 8.539. de 8 de outubro de 2015.

l!J A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
1

http://sei.incra.gov .br/sei/controlador externo. ph p?
acao;documento conferir&id orgao acesso externo;0, informando o código verificador
1794088 e o código CRC CES0B8A8.

Referência: Processo ne 54700.000271/2008-62
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QUADRO Ili
ÍNDICES DE HOMOGENEIZAÇÃO qµANTO À
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
O presente trabalho tem por objetivo a avaliação do imóvel rural denominado fazenda
Piratinga ou São Cristovão, com base no mercado de terras da região do imóvel, que está localizado
no município de Formoso - MG, para o período de junho de 2018, e obedece à Ordem de Serviço
nº 1353/20 l 8/SR(28)DFE-G/SR(28)DFE/INCRA, assinada e publicada no boletim de serviço
eletrónico em 08/06/2018, anexada no presente processo OS (1029437).

Oreferido imóvel é objeto

do Processo de Vistoria para fins de ReformaAgrária no INCRA sob nº 54700.000271/2008-62.
Para o presente trabalho utilizou-se de pesquisa de preços de terras de imóveis rurais na
região de influência do imóvel, mais precisamente nos municípios de Buritis e Formoso - MG.
O serviço de vistoria foi de 11 /06 a 23/06/2018, sendo procedido das pesquisas que ocorreram
até a data de 29/06/2018. Neste sentido ressaltamos que o início dos trabalhos ocorreu no dia
11/06/2018 as 11 :00, conforme decisão judicial juntada no presente processo através da Petição
Processo 00014801/95 ( 1209351) pela PFE, fato este confirmado pela declaração firmada pelos
ocupantes do imóvel na entrada destes servidores ao imóvel (anexo I). Os.serviços de campo, devido
ao fato do proprietário não ter comparecido ou enviado representante para acompanhamento dos
serviços, foram acompanhado·s pelos ocupantes do imóvel, os quais nos indicaram os limites do
imóvel, bem como auxiliaram na identificação das benfeitorias. Além destas informações utilizamos
informações constantes do banco de dados do INCRA, bem como de informações constante em
matriculas dos confrontantes.
Técnico responsável: Engenheiro Agrónomo Jardel Elias Gauer.
O presente trabalho baseou-se nas seguintes Leis, normas e portarias: Lei nº 8.629/93, de 5
de fevereiro de 1993, e alterações, Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, Decreto nº 2.250,
de li de junho de 1997, Portaria MOA nº 6 de 31 de janeiro de 2013; Portaria INCRA nº 225, de li
de maio de 1998, Instrução Normativa nº 83, de 30 de julho de 2015; Portaria nº 243, de 8 de julho
de 2015; normas da ABNT: Norma Brasileira 14.653-1 (NBR 14.653-1) avaliação de bens,
procedimentos gerais e NBR 14.653-3 avaliação de bens, imóveis rurais.
Para realização dos serviços utilizamos GPS de precisão SP60, GPS de Navegação JUNO,
Trena, equipamento fotográfico, banco de dados do INCRA, dados do CAR, bem como de recursos
digitais( imagens, Cartas Hidrográficas, solos, etc ... ), matrículas de c.onfrontantes

e consultas

necessárias para o mesmo.
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2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
Nome: Sudeste Empreendimentos Imobiliários LTDA
CNPJ: 48.789.416/0001-67
Endereço: Rua Marconi, 94, conjunto 908 - Centro - São Paulo - S.P.

3 IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
Denominação: Fazenda Piratinga ou São Cristovão
Área registrada (e avaliada): 1.832,00 ha
Área levantada na vistoria: 2.285,9648 ha
Mnnicípio: Formoso MG
Módulo fiscal do município: 65 ha
Número de módulos fiscais: :

Á,·ea Matriculada: 28,18 módulos fiscais
Área Levantada:

35, 17 módulos fiscais

Fração mínima de parcelamento: 3 ha
Zona de Pecuária: ZP4
Código do imóvel no SNCR: Não foi localizado no presente processo e nem em busca ao SNCR o
código do imóvel;
Localização e acesso do imóvel: o imóvel está inserido na Microrregião de Unaí, Idealizado no

Município de Formoso- MG.
Apesar do imóvel estar localizado no município de Formoso, este encontra-se mais próximo e possui
acesso facilitado a partir do município de Buritis. O imóvel possui dois acessos partindo do
município de Buritis - MG, um deles via balsa, desta forma descreveremos os dois acessos.
Acesso via Balsa: Saindo de Buritis em direção a Formoso pela MG 400 segue-se por
aproximadamente 18 km onde vira-se a direita, segue por aproximadamente 4,3 km até chegar a
Balsa, após travessia do Rio São Domingos, segue por aproximadamente 1,5 km, onde vira-se a
direita e passa a ter o mesmo acesso que via ponte, deste segue por aproximadamente 6,6 km onde
chega-se a uma bifurcação em T, onde vira-se a esquerda e seguindo por mais 24 km chegará a ponte
3

do Córrego da Extrema, após o imóvel estará de ambos os lados da estrada municipal.
Acesso via Ponte: Saindo de Buritis em direção a Formoso pela MG 400 segue-se por
aproximadamente 29 km onde vira-se a direita, segue por mais 1,3 km onde vira a direita, segue por
mais 15,5 km, onde segue-se reto e passa a ter o mesmo acesso que via balsa, deste segue por
aproximadamente 6,6 km onde chega-se a uma bifurcação em T, onde vira-se a esquerda e seguindo
por mais 24 km chegará a ponte do Córrego da Extrema, após o imóvel estará de ambos os lados da
estrada municipal.
Limites e confrontantes:
•

Ao Norte: limita-se com ARNALDO PEREIRA NERI e Outros, RONEI JOSÉ DA SILVA e
Outro, GERALDO CRUVJNEL, GROTA DO BREJO, GROTA DO SABÃO, GROTA DO
COQUEIRO, GERALDO SILVEIRA, GROTA DAS LAGES, ESTRADA MUNICIPAL e
RIO PIRATINGA.

•

Ao Leste: limita-se com o CÓRREGO DA EXTREMA, FRANKLIN A JOSÉ DA
FONSECA, OSMAR GUALBERTO, EVA GUALBERTO E ARNALDO PEREIRA NERI
e Outros

•

Ao Sul: limita-se_ com o RIO PIRATINGA, CÓRREGO DA EXTREMA, ESTRADA
MUNICIPAL.

•

A Oeste: limita-se com a GROTA DAS LAGES, RIO PIRATINGA e CÓRREGO DA
EXTREMA

Faixa de Fronteira: Não.
Zona urbana: Não.
Distância da sede do município ao imóvel: 60 km.
Área constante no município sede do imóvel: 100%
Coordenadas Geográficas:
Sede do imóvel: UTM: 368.437,360 me 8.299.857,270 'J1 (SIRGAS 2000).
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4 SITUAÇÃO JURÍDICA DO IMÓVEL
Como se pode notar na matrícula do imóvel em seu R -2 - 234, despacho da Divisão de
Obtenção de Terras 0236126, e a Petição realizada pela Procuradoria Federal Especializada 0443899,
todos anexos ao presente processo, o imóvel é objeto de penhora no processo judicial nº 001939060.1995.8.07.0001 (execução), tendo corno exequente BANCO DO BRA.SIL S/A e como executado
SUDOESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRJOS LTDA, que tnimita na 7° Vara Cível de
Brasília/DE
O imóvel encontra-se ocupado por 40 famílias, ccnforme listagem no Anexo II, fato já
amplamente relatado nos autos do presente processo. Tal situação foi judicializada no Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, segundo informações dos ocupantes, através de processo sob nº
009308018224-4, documentos anexos ao presente laudo, Anexo Ill.
Verifica-se dos autos, fl. 27 (SEI) do Processo de Obtenção de Terras-Faz. Piratinga ou São
Cristovão (0235116), a cadeia sucessória dominial, a qual aponta como proprietário a empresa
Sudoeste Empreendimentos Imobiliários LTDA, no entanto tal cadeia dominial ainda não foi
analisada pela PFE, fato que deverá ser observado em caso de prosseguimento.

.
Tabela 01 - Situacão 1uríd',ca do 1móve

Comarca

Matrícula

Livro

Forma de
Aonisicão

Ano

Área(ba)

Buritis/MG

234

2

Compra e Venda

1986

1.832,0000

5 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE LOCALIZAÇÃO DO
IMÓVEL
5.1 ASPECTOS SÓCIO-ECONOMICOS

O município de Formoso MG, possui uma área 3.691 km', população estimada, segundo
JBGE, para 2017 de 9.294 habitantes, população do último censo é de 8177 habitantes, sendo 63%
urbana e 37% rural e densidade demográfica 2,22 hab\km' (censo 2010. O município foi criado em
1963. Está inserido na Mesorregião Noroeste de Minas, microrregião Unaí.
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A mesorregião do Noroeste de Minas é constituída por 19 municípios e duas microrregiões.
Possui uma área de 62.381 km', com uma população de 392.607 habitantes com densidade
demográfica de 5, 7 habitantes/km'.
Tabela 02 - Municípios e microrregiões da mesorregião Noroeste de Minas

Mesorregião Noroeste de Minas
Microrregião Paracatu

Microrregião Unaí

Brasilândia de Minas

Arinos

Guarda-Mor

Bonfinópolis de Minas

João Pinheiro

Buritis

Lagamar

Cabeceira Grande

Lagoa Grande

Dom Bosco

Paracatu

Formoso

Presidente Olegário

Natalândia

São Gonçalo do Abaeté

Unaí

Varjão de Minas

Uruana de Minas

Vazante

Formoso foi emancipado em 30/12/1963 mediante Lei Estadual 2764, sendo que 1/03/1963
é a data da instalação do município.
Quanto à saúde, o município conta com 3 estabelecimentos de Saúde do Sistema Único de
Saúde.
No município de Formoso, existe 1 escola de ensino médio, 7 escolas de nível fundamental
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE), sendo que a Taxa de escolarização de 6 a 14
anos é de 96,4 %.
O IDH de Formoso é de 0,640, inferior ao do estado de Minas Gerais e ao do Brasil, O, 731
e 0,755 respectivamente. O PIB per capita do município em 2015 era de R$17.777, 02,já o salário
médio mensal dos trabalhadores formais em 2016 era de 1,8 salários mínimos.

5.2 ESTRUTURA FUNDIÁRIA
O município de Formoso tem uma área aproximada de 369.000ha, dessa, cerca de 104.000
ha é ocupado por imóveis rurais. O módulo Fiscal do municfpio é de 65 ha.
6
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Gráfico 1 - Estrutura Fundiária do município de Formoso MG
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Fonte: Diagnóstico Regional do INCRA/SR28

Os imóveis rurais classificados como média e grande propriedade correspondem a aproximadamente
42% dos imóveis rurais e ocupam 88% da área, enquanto que o minifúndio e a pequena propriedade
correspondem a cerca de 58% do total de imóveis e ocupam uma área de aproximadamente 12% da
área total do município. O índice de Gini para o município é de 0,67.
5.3 PROJETOS DE ASSENTAMENTO
Nos municípios de Buritis e Formoso foram localizados, a partir de relatório retirado do site
http://www.incra.gov.br/df-entomo, 26 Projetos de Assentamentos, conforme listagem abaixo:

Tabela 03- Relação de Assentamentos dos municípios de Buritis MG e Formoso MG;
; CÓDIGO
PA

NOMEPA

MUNICÍPIO

i

DF0007000
DF00IO000
DF00I8000
DF0059000
DF0070000
DF0073000
DF0077000
DF0081000

PA MAE DAS CONQUISTAS
PA NOVA ITALIA
PA VIDA NOVA
PAGADO BRAVO
PE FORMOSA TAOUARIL
PA NOVA ESPERANCA
PA VILA ROSA
PA PALMEIRA/GADO llRAVO

BURJTIS
BURITIS
BURJTIS
BURJTJS
BURJTIS
BURITIS
llURITIS
llURITIS

1

FAMILIAS
ASSENTADAS
78
15
63
28
50
9
24
30

ÁREA PA

4.557 3202
888,4024
4.490,0000
1.044,2488
1.532.2800
363,8920
853.4800
1.523 0000

HECTARES/FAMÍLIAS
58.4272
59,2268
71.2698
37.2946
30.6456
40,4324
35.5617
50 7667

DATA DE
CRIAÇÃO
16/04/1997
02/07/1997
26/12/1996
23/12/1998
07/10/1998
23/12/1998
16/12/1998
30/08/1999
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DF0098000
DF0l 13000
DF0l 18000
DF0127000
DF0148000
DF0149000
DF0150000
DF0I90000
DFÓ194000
DF0l95000
DF0196000
DF0200000
DF0201000
DF0202000

PA VANDERLI RIBEIRO DOS
SANTOS
PA UNIÃO
PA UNIDOS VENCEREMOS
PA ROSELI NUNES
PA CRISTO REDENTOR
PA LUZ DA ESPERANCA
PA CRISTO REI
PA ANTONIO CONSELHEIRO
PA lNDEPENDENCIA
PA FORMOSINHA/GADO
BRAVO
PA OLGA BENARIO
PA QU!LOMBO DOS PALMARES
PA NELSON MANDELA
PA SANTA MONICA

DF0006000 PA CAPÃO DO MEL
DF0107000 PA SÃO FRANCISCO
DF0120000 PA PIRATlNGA
DF0137000 PA SÃO CRlSTOVÃO
Totais

BURITIS
BURITIS
BURITIS
BURITIS
BURITlS
BURITIS
BURITlS
BURIT!S
BURITIS

84
60
30
25
55
21
19
20
16

3.031,2330
1.674,2184
1.694,9216

BUR!TIS
BURITIS

15
20

496,6388
983,2300

33,1093 07/1 l/2011
49,1615 07/11/2011

BURITIS
BURJTlS
BURJTJS
FORMOSO
FORMOSO
FORMOSO
FORMOSO

42
45
24

l.760,9197
1.689,4713
1.374,3403

41.9267 20/09/2012
37 5438 20/09/2012
57.2642 28/09/2012

71

2.885,0716

40,6348 13/11/1997

5.616,7540

65,3111 25/06/2001

36

2.057,6400

57,1567 28/10/2003

49
1.015

2.379,5427
46.452,5788

48,5621 02/12/2005
45,7661

865.0086
1.895,0764
1.103,0000
508,6164
448,9751
735,2975

86

36,0861
27,9036
56,4974
34.6003
34,4559
52,5238
26,7693
22,4488
45,9561

14/08/2000
25/03/2002
04/07/2002
16/09/2004
28/04/2006
12/06/2006
04/07/2006
29/12/2010
09/08/2011

.

Verifica-se que a média nestes assentamentos é de 45, 7661 hectares por família.

5.4 ASPECTOS FÍSICOS EDAFO-CLIMÁTICOS
5.4.1 Geomorfologia /Relevo/ Drenagem
O município está inserido na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, sendo que seus
principais recursos hídricos superficiais são constituídos pelos rios Ponte Grande, São Domingos e
Piratinga, estes afluentes do Rio Urucuia, e pelo rio Preto e ribeirões Mato Grande e Lorena. A rede
hidrográfica do município apresenta uma boa densidade de drenagem.
Principalmente nos topos das chapadas, verifica-se grandes plantações, sendo estas as regiões
mais antropizadas. Nas regiões de ocorrência expressiva de calcário, a vegetação pode adquirir o
típico aspecto de "mata seca".
A Serra de São Domingos é a mais notável feição de relevo da região, sustentado pelos
arenitos do Grupo Paranoá. O topo da serra constitui uma superfície aplainada, situada em torno de
940 m de altitude.
8

O Domínio de Baixadas representado pelos vales dos rios Piratinga e São Domingos e dos
seus principais afluentes, caracteriza-se por relevo suavemente ondulado, situado entre 530 e 600 m
de altitude.
O Domínio de Chapadas é caracterizado por chapadas extensas, cujos topos situam-se em
cotas acima de 920m. Observa-se ali relevo plano a suavemente ondulado, com drenagens rasas e
desorganizadas, que transiciona para as porções mais baixas em encostas de inclinação moderada a
alta. As chapadas são sustentadas pela ocorrência de arenitos lateritizados atribuídos à Formação
Serra das Araras.
No Platô Intermediário, restrito à porção NE da área, ocorre relevo suavemente ondulado,
situado em cotas próximas aos 800m. Em direção a NE, as drenagens tornam-se cada vez mais rasas,
associadas aos solos resultantes dos arenitos da Forrnação Posse.
Verifica-se no município a Unidade de Conservação Federal Parque Nacional Grande Sertão Veredas, criado pelo decreto nº 97.658 de 1989, não sendo localizadas unidades de conservação estadual ou municipal.
5.4.2 Clima
A região de localização do imóvel tem o clima classificado segundo a metodologia proposta
por Kõeppen, como sendo Aw (clima tropical com estação seca no inverno e mês mais frio com
temperatura média superior a 18 ºC, tendo pelo menos um mês no ano com preciphação média
inferior a 60 mm). O índice pluviométrico desse tipo climático varia entre 750 e 1.800 mm anuais.
A estação seca ocorre dos meses de abril a setembro. Vide figura:
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Figura 1 - CI ima do Município de Formoso;
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Fonte: htlps://pt.climate-data.org/location/176178/

Com uma temperatura média de 24.1 ºC, Setembro é o mês mais quente do ano. A
temperatura média em Junho, é de 20.6 ºC. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.

Figura 2 - Temperatura média do Município de Formoso
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Fonte: https://pt.climate-data.org/location/176178/
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Se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso verificamos que existe uma
diferença de precipitação de 266 mm. 3.5 ºC é a variação das temperaturas médias durante o ano.
5.4.3 Vegetação
A região possui características típicas de vegetação de cerrado que é caracterizada como sendo
um complexo de vegetações referido como Savana no Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE 1988,
com fisionomias e composição florísticas variáveis, sistemas subterrâneos muito desenvolvidos e/ou
profundos, geralmente ocorrendo sobre solos álicos, altamente intemperizados como latossolos e
areias Quartozas, ou ainda em Cambissolos em paisagens morfogeneticamente envelhecidas, sob
climas estacionais; as fisionomias variam desde semelhantes a florestas (Cerradão) até semelhantes

à pradaria (Campo Limpo), de aspecto geral esclerormofo; as árvores e arbustos temdxos aéreos
retorcidos, casca grossa, folhas grandes e pilosas, podendo ser decíduos na estação seca; as ervas,
1

predominantemente graminóides cespitosas, e subarbustos geralmente perdem total ou parcialmente
a parte aérea na estação seca; a sinusia arbórea, quando presente, é rica em espécies de Leguminosae,
Bignoniaceae, Myrtaceae, Melastomataceae, Anacardiaceae, Sapindaceae, entre outras, a sinusia
arbustiva, quando presente, é rica em espécies de Rubiaceae, Melastomataceae, Malpighiaceae,
Verbenaceae, Flacourtiaceae, entre outras; a sinusia herbácea, quando presente é rica em espécies de
Poaceae (Graminae), Asteraceae (Compositae ), Cyperaceae, Arecaceae (Palmae, palmeiras acaules),
Euphorbiaceae, Amaranthaceae, entre outras.

6 CARACTARÍSTICAS FÍSICAS E EDAFO-CLIMÁTICAS DO IMÓVEL
6.1 VEGETAÇÃO
Apresenta diferentes formações de cerrado, sendo partes com formações mais densas, e ora
com formações mais ralas.
O imóvel possui 318,5592hectares de Áreas de Preservação Permanente, sendo esta
composta por APPs de Curso d'água mais as APPs de Encostas e desta 6,9245 ha encontram-se
desmatadas.
Não verificamos na matrícula, nem delimitada em campo área reservada para composição da
Reserva Legal do Imóvel.
Em relação ao Cadastro Ambiental Rural, CAR, não verificamos o referido cadastro
apresentado pelo proprietário do imóvel, verificando apenas, cadastros apresentados pelos
li

ocupantes. No entanto, cabe destacar que o prazo para entrega do CAR, foi prorrogada para
31/12/2018 através do DECRETO Nº 9.395, de 30 de Maio de 201 8.
Desta forma, como existe no imóvel área com vegetação nativa suficiente para composição
da Reserva Legal, e ainda há prazo para o proprietário estabelecer a localização da mesma, iremos
calcular o valor para recomposição das áreas de APP desmatadas.

6.2 RECURSOS HÍDRICOS

O imóvel possui muito bom potencial hídrico, este faz divisa com o Rio Piratinga, margeando
este por 9 km, além disto possui em suas divisas as Gratas do Sabão e do Brejo além disto em outra
divisa ele margea o Córrego da Extrema, por 6 km.
Além disto a Grota do Sabão, a Grota do Meio, a Grota do Bucho e a Grota dos Furado
cortam o imóvel. A água da grota do sabão e da grota do brejo são salobras, mas servem para
dessedentação animal.
Acrescenta-se a este potencial hídrico 4 nascentes no imóvel.

6.3 CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS
Segundo a classificação dos solos, pelo mapa de solos elaborado a partir dos dados fornecidos
pelo

TBGE,

na

página,

ftp :// geoftp. ib ge. gov. br/informacoes_ ambientais/pedologia/vetores/escala_25 O_mil/recorte_mi lion
esimo/, o solo do imóvel apresenta a seguinte classificação de solos:

LVAd9 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico,

textura argilosa +

'NITOSSOLO HÁPLICO Distrófico latossólico, textura argilosa/muito argilosa, ambos A moderado

RLd46 - NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico argilosa cascalhenta a moderado álico suave

ondulado e ondulado + CAMBJSSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico argilosa cascalhenta a
moderado álico suave ondulado e ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico
típico média e argilosa a fraco e a moderado álico suave ondulado
De acordo com observações "in loco" realizadas de forma exploratória, ocorrem no imóvel
os seguintes solos.
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Neossolos: compreende solos constituídos por material mineral, ou por material orgânico pouco

espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação ao material originário devido à baixa
intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, seja em razão de características inerentes ao
próprio material de origem, como maior resistência ao intemperismo ou composição químicomineralógica, ou por influência dos demais fatores de formação (clima, relevo ou tempo), que podem
impedir ou limitar a evolução dos solos. Limitações: o risco de erosão é muito grande devido a
pequena profundidade, que limita a infiltração da água, e ao declive acentuado. Apesar de poderem
apresentar boa disponibilidade em nutrientes para as plantas, esses solos são mais indicados para
preservação da flora e fauna, reflorestamentos e pastagens.

Latossolos: solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B latossólico,

imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200cm da superfície do solo ou
dentro de 300cm, se o horizonte A apresenta mais que 150cm de espessura. Segundo a Embrapa,
devido às boas condições físicas e aos relevos mais suaves, apresentam alto potencial para o uso
agrícola. São largamente utilizados com produção de grãos: soja, milho, arroz entre outros. Suas
limitações estão mais relacionadas à baixa fertilidade verificada na maioria dos latossolos e baixa
retenção de umidade, quando de texturas mais grosseiras e em climas mais secos.

Cambissolos: compreende solos constituídos por material mineral, com horizonte B incipiente

subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que em qualquer dos casos não satisfaçam
os requisitos estabelecidos para serem _enquadrados nas classes Vertissolos, Chernossolos,
Plintossolos, Organossolos. Têm sequência de horizontes A ou hístico, Bi, C, com ou sem R. São
solos rasos, bem drenados e que apresentam vestígios do material de origem em seus horizontes. As
limitações podem ocorrer quando ocorrer o caráter distrófico ou álico haverá a limitação do
desenvolvimento do sistema radicular, este podendo ser prejudicado também pela presença de rochas
duras. A mecanização é dificultada se o relevo for movimentado. A compactação do solo também
constitui uma limitação, especialmente se o teor de silte for a)to.

6.4 RELEVO
O relevo do imóvel é obtido a partir da classificação obtida no Mapa de Declividades, o qual
foi elaborado com base nas imagens do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 13

TOPODATA/INPE, baixadas do site: www.dsr.inpe.br/topodata. Que definiram a seguinte
classificação do relevo:

Tabela 04: Classificação do Relevo do imóvel Faz. Piratinga ou São Cistovão:
CLASSE

ÁREA(ha)

%

PLANO

2,9718

SUAVE ONDULADO

96,6963

4,23

MODERADAMENTE ONDULADO

513,4277

22,46

ONDULADO

562,3473

24,60

FORTE ONDULADO

706,3631

30,90

MONTANHOSO

170,7616

7,47

ESCARPADO

120,2417

5,26

APP DE ENCOSTA

113,1553

4,95

2.285,9648

100,00

TOTAL

.

0,13

Fonte: Mapa de dechv1dade do Imóvel;

Com a classificação do Relevo é possível constatar áreas de Restrição Ambiental devido ao relevo,
sendo elas:
Tabela 05: Áreas de Restrição Ambiental do imóvel;
Areas com Restrição Ambiental
Restrição
Area de Uso Restrito
APP de Encosta

%

Graus

Area (ha)

47 - iOO

25° - 45°

277,4490

>100

> 45º

114,9171

Fonte: Mapa de declividade do imóvel;

6.5 CLASSES DE CAPACIDADE DE USO DAS TERRAS
A capacidade de uso das terras dá ideia das possibilidades e limitações das mesmas,
conceituando a sua adaptabilidade para diversos fins, isto é, encerra os efeitos do meio físico na
aptidão da terra a ser explorada, sem sofrer danos consideráveis por desgaste e empobrecimento
quando utilizada com os cultivos anuais, permanentes, pastagens, reflorestamentos ou vida silvestre,
14
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para que se obtenha produções com rendimentos económicos desejados.

CLASSE JII: áreas que se cultivadas sem cuidados especiais ficam sujeitas a severos riscos de
depauperamento. Terras próprias para culturas anuais, que admitem a motomecanização,
propiciando bons níveis de produtividade, uma vez corrigidas as deficiências nutricionais do solo e
mantidas sob práticas complexas de controle de erosão.

CLASSE IV: terras severamente limitadas por risco de erosão para cultivos intensivos, com textura
arenosa e declividade significativa, própria para pastagens, podendo, oúsionalmentc, ser usadas
para cultivos anuais.

CLASSE VI: terras impróprias para culturas anuais, mas que podem ser usadas com cultivos
permanentes úteis como pastagens e florestas artificiais. As limitações são em razão da declividade
excessiva, pequena profundidade do solo, ou presença de pedras impedin_do o emprego de
máquinas. ·

CLASSE Vll: Engloba terras que, além de não serem cultiváveis com culturas anuais, apresentam
severas limitações, mesmo para certas culturas permanentes protetoras do solo, para pastagens ou
para florestas, sendo altamente susceptíveis de danificação e exigindo, em consequência, severas
restrições de uso, com ou sem práticas especiais.

CLASSE VIII: terras impróprias para qualquer tipo de cultivo. Prestam-se apenas para proteção e
abrigo da fauna e flora silvestre (preservação permanente), recreação, turismo, armazenamento de
água (açudes e rios)
Para a determinação das classes de capacidade de uso optamos por manter levantamento feito
por ocasião da vistoria realizada em Junho de 2018, ficando como segue:

Tabela 06 - Classes de caoacidade de uso
Discriminação
Arca (ha)
Classe III
300,8330
Classe IV
Classe VI
Classe VII
Classe VIII
Total

Arca(%)
13,16

927.4159

40 57

450,3351

19,7

160.0175

7

447.3633
2285,9648

19.57
100,00

Fatores Limitantes
· Fertilidade Natural,
Moderadamente Ondulado
Profundidade Efetiva Rasa,
Ondulado
Forte Ondulado
Montanhoso
Escarpado e APPs
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Analisando as classes de capacidade de uso do solo, chamamos a atenção para que as áreas de
Classe VIII, totalizam 19,57 % do imóvel, no entanto destes 202,5407 ha correspondem a Áreas de
Preservação Permanente de Cursos d' água, desta forma esclarecemos, que os cursos d' água são
muito importantes, principalmente em uma região que enfrenta períodos de seca.

7 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
Para elaboração da estimativa de valores do imóvel foram considerados os seguintes aspectos:
Á

As informações levantadas na Vistoria realizada no imóvel em questão;

Á

O imóvel encontra-se totalmente ocupado pelo movimento social a mais de 1O anos, fato
informado pelos ocupantes e que pode ser constatado in loco e por imagens de satélite, e
informações constantes do presente processo;

Á

Pesquisa de Mercado Imobiliário Rural realizada em junho de 2018;

Á

Elaboração do valor de reedição das benfeitorias;

Tabela 07: Uso atual do imóvel

V$0I\'ti1~J'.lc

1~,,_\!(41!}•.

Estradas - Fazenda

0,7431

Estradas Diversas

4,4779

Vegetação Nativa

1.827,2632

Área Construída
Aberturas Lavoura/Pastagens
Hidrografia
- Represa

Áreas de Preservação Permanente
- APP de Encosta

-APP Desmalada
-APP Preservada

1,0443
129,3958
4,4813
0,8215

318,5592
114,9171
6,9245
196,7176
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8 AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS
8.1 BENFEITORIAS INDENIZÁ VEIS
As benfeitorias comumente encontradas no meio rural podem ser classificadas em três
principais tipos:
Produção Vegetal;
Construções e Instalações;

•

Obras e Trabalhos de Melhorias das Terras .
De modo geral, como produção vegetal, podem ser classificadas, as culturas comerciais de

ciclos curtos, médios ou longos. Emborn nem sempre negociáveis separadamente do solo, poderão
ter cotação unitária visando sua valoração.
Construções e instalações, obras e trabalhos de melhoria das terras por se acharem aderidas
ao solo e serem de remoção muito difícil ou inviável, não são negociáveis separadamente das terras.
São considerados os custos para a edificação e/ou montagem de construções similares, disponíveis
no mercado local, com preço à vista, devidamente depreciado pelo respectivo índice fixado em
função do estado de conservação; o que consiste, basicamente, na multiplicação da área construída
(ou de qualquer outra unidade de medida de área, volume, etc) pelo custo unitário de reprodução
atual e por um coeficiente de depreciação determinado em função da idade aparente e da vida útil
provável do bem avaliando, ou com o emprego de custos unitários oriundos de tabelas, desde que
provenientes de fontes fidedignas.
A depreciação das construções, instalações, obras e traba.lhos de melhoria das terras devem
levar em conta os aspectos físicos e funcionais, bem como o estado de conservação.
Para efeito de determinação dos coeficientes de depreciação das construções e instalações
rurais e de obras e trabalhos de melhoria das terras foram adotados os seguintes critérios:
Em atenção ao Manual de Obtenção de Terras, informamos, que não foram avaliadas as
benfeitorias dos posseiros, por entendermos não ser o momento apropriado para tal, nem o objetivo
do referente serviço. Tal serviço demandaria recursos e um prazo muito grande para ser realizado,
destacamos assim o prazo Judicial oferecido de 60 dias, além do possível. perfil de alguns ocupantes,
nos fazem construir tal entendimento.
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Ta bela 08 - Depreciação fi1sica e funcional
Depreciação
fisica

Deoreciacão funcional
Adequada
Parcialmente
(100%)
adequada (75%)

Superada (50%)

Residual (20%)

Ótimo (100%)

1,00

0,75

0,50

0,20

Bom (80%)

0,80

0,60

0,40

0,l 6

Regular (60%)

0,60

0,45

0,30

0,12

Precário (40%)

0,40

0,30

0,20

0,08

Mau (20%)

0,20

0,15

O, 1O

0,04

Péssimo (0%)

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: Adaptado de Rossi, 2005

Onde:

•

Adequada: edificação está perfeitamente adequada à sua utilização; está 100% aproveitada
e/ou funcional e/ou utilizada, considerando o imóvel e a região num período de um ano
agrícola;

•

Parcialmente adequada: edificação está parcialmente adequada à sua utilização;
aproximadamente 75% de sua capacidade é aproveitada e/ou funcional e/ou utilizada,
considerando o imóvel e a região num período de um ano agrícola;

•

Superada: edificação está superada, considerando as recomendações técnicas atuais, mas
aproximadamente 50% da sua capacidade ainda é aproveitada e/ou funcional e/ou utilizada,
considerando o imóvel e a região num período de um ano agrícola;

•

Residual: edificação não tem utilidade nenhuma, servindo apenas como fonte de material
usado; 20% aproveitada e/ou funcionai e/ou utilizada, considerando o imóvel e a região num
período de um ano agrícola.

8.2 VALORAÇÃO ATUALIZADA
Durante a vistoria do imóvel, foram percorridas e. levantadas, as benfeitorias reprodutivas e
não reprodutivas encontradas no imóvel e pertencentes aos proprietários, sendo desconsideradas as
benfeitorias construídas pelos ocupantes. Sendo observado seu estado atual de conservação e
18
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funcionalidade, e assim, foi aplicado o fator de atualização para o cálculo do valor atual.
Para valoração das benfeitorias, construções e instalações rurais, foram levantados os custos
de reedição das benfeitorias e aplicada aos mesmos a depreciação física e funcional.

8.3 CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E TRABALHOS DE MELHORIA DAS TERRAS
(BENFEITORIAS NÃO REPRODUTIVAS)
Para a realização dos cálculos, fez-se uso do Valor Unitário (VU), que representa o custo de
reedição do bem, estipulado através do caderno de preços e instalações rurais depreciado em função
do estado de conservação e funcionalidade apurados através da vistoria..

VA=VU xS x Dd

equação 1: Valor atual em Junho de 2018
Onde:
VA = Valor atual
VU = Valor unitário (estipulado através reedição)
S = Quantidade
Dd = Depreciação funcional e física atualizada

Benf. 1 Curral com 40 metros por 50 metros, contendo breie, tronco de contenção, embarcadouro,
balança e duas áreas cobertas. Devido ao estado de conservação Péssimo, das cercas do curral, do
tronco de contenção, do embarcadouro, somente serão avaliados algumas· porteiras, a balança, o
breie e as duas áreas cobertas;

Área Coberta 1: Medindo 15 metros por 7 metros (105 m') com esteios de madeira de 4m de
comprimento, tesouras em madeira e teihas de barro, estado precário de conservação e
funcionalidade adequada.

VA=VUx S xDd
VA= 81,47 x 105 x 0,4
19
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VA = R$ 3.421,74

Área Coberta 2: Medindo 6, 70 metros por 3,40 metros (22, 78 m') com esteios de madeira, tesouras
em madeira e telhas de barro, estado precário de conservação e funcionalidade adequada.

VA=VUxSxDd
VA = 81,47 x 22,78 x 0,4

VA = R$ 742,35

Porteiras:

Três porteiras com 5 sarrafos, com batedor, parafusos, medindo 1 m x 1,80m, estado regular de
conservação e funcionalidade adequada.

VA=VUxSxDd
VA = 177,24 x 3 x 0,6

VA=R$319,03

Porteira de madeira, com cinco sarrafos, três batedores e 4 mãos francesas, medindo 1,86 m x 1,80
m, estado regular de conservação e funcionalidade adequada.

VA=VUxSxDd
VA = 366,80 x 1 x 0,6

VA = R$ 220,08

Balança: Marca Filizola de 1500 kg, estado precário de conservação e funcionalidade adequada'·

VA=VUx S xDd
VA = 11.500,00 x l x 0,4
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VA = R$ 4.600,00

Brete: Brete de madeira com 1O metros de comprimento, com 5 sarrafos e 12 mourões, estado
regular de conservação e funcionalidade adequada.

VA=VUxSxDd
VA = 3.014,23 x 1 x 0,6
VA= R$1.808,54

TOTAL CURRAL: R$ 11.111,74

Benf. 2 - Porteiras Diversas:

Porteira de madeira, 5 sarrafos, medindo 2, 15 m x 1, 70 m, estado regular de conservação e
funcionalidade adequada.

VA=VUxSxDd
VA = 398, 16 x 1 x 0,6
VA = R$ 238,90

Porteira de madeira, 5 sarrafos, medindo 2,20 m x 1, 70 m, estado regular de conservação e
funcionalidade adequada.

VA=VUx SxDd
VA = 421,26 x ] x 0,6
VA=R$252,76

Porteira de madeira, 5 sarrafos, medindo 2,20 m x 1, 70 m, estado precário de conservação e
funcionalidade adequada.

VA=VUxSxDd
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VA = 421,26 x 1 x 0,4

VA = R$ 168,50

Porteira de madeira, 5 sarrafos, medindo 3,20 m x 1,60 m, estado regular de conservação e
funcionalidade adequada.

VA=VUxSxDd
VA = 482,86 x 1 x 0,6

VA=R$289,72

•

Porteira de madeira, 5 sarrafos, medindo 3,80 m x 1,60 m, estado precário de conservação e
funcionalidade adequada.

VA=VUx.SxDd
VA = 505,96 x 1 x 0,4

VA = R$ 202,38

TOTAL PORTEIRAS: R$ 1.152,26

:---

-.~

Benf. 3-Casa de alvenaria tipo "Residência unifamiliar padrão normal" (Sinduscon-MG), rebocada
e pintada, com telha de barro, medindo 12 m x I O m ( 120 m'), com três quartos, sala, cozinha, dois
banheiros e varanda, em estado mau de conservação e funcionalidade adequada.

VA = Cub/m' Sinduscon-MG x S x Dd
VA = 1.694,29 x 120 x 0,2

VA = R$ 40.662,96

Benf. 4 - Ponte de madeira, sobre o córwgo do sabão, medindo 7,5 m de comprimento por 4,2 m de
largura, em estado precário de conservação e funcionalidade adequada.

VA=VUx SxDd
22
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VA = 14.764,01 x 1 x 0,4

VA = R$ 5.905,60

Benf. 6 Estrada, sendo 2,48 km de comprimento com 3 m de largura, em bom estado de conservação

e funcionalidade adequada.
Tabela 09 - Orcamento oara construcão de I km de estrada interna:
Trator

Rend. Oper.

Extensão

P. de Corte 1 Largura (m)
.

( m')

(m)

(m)

V. da Hora

Total ( R$)

1

(R$)

1

Trator de esteira
com

mão

obra

de
do

operador

45

1.000

0,10

3,0

225,36

1.500,90

e

combustível

Cálculo de Horas máquina/ Km= (Extensão x P. de Corte x Largura)/Rend. Operacional
Cálculo de Horas Máquina/ Km = (1000 x O, 1O x 3) / 45 = 6,66

VA=VUx SxDd
VA =] .500,90 x 2,48 x 0,8

VA=R$2.977,79

Benf. 7 Cocho de Sal

Cocho de Sal, construído em madeira roliça, com telha de barro, medindo 3, 70 m x 3,60 m,
em regular estado de conservação e funcionalidade adequada.

VA= VU x S x Dd
VA = 2.086,22 x I x 0,6

VA= R$ l.251,73

Benf. 8 - Cercas
8.1 - Cercas de divisa
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Na avaliação das cercas de divisa os valores finais já consideram o percentual de 50% do
valor total, conforme MANUAL DE OBTENÇÃO DE TERRAS E PERÍCIAS füDICIAIS,
aprovado pela Norma de Execução Incra/DT nº 52, de 25 de outubro de 2006 - Módulo lll- página

77 - item 5.1.2.1:

"Para efeito de avaliação deverá ser considerado, no máximo, 50% do valor das cercas de
perímetro que confrontem imóveis lindeiros, conforme ar/. 1297 do Código Civil (2002), exceto se
comprovadamente construídas pelo proprietário".

CE 01 - 200 m de cerca construída com 4 fios de arame farpado, mourões de madeira com
espaçamento médio de 2 m, em precário estado de conservação e adequada funcionalidade.

VA=VUxSxDd
VA = 12.908 x 0,200 x 0,4

VA=R$ 1.032,64

CE 02 - 5,6 km de cerca construída com 4 fios de arame farpado, mourões de madeira com
espaçamento médio de 3 m, em precário estado de conservação e adequada funcion_alidade.

VA=VUx SxDd
VA = 8.895,00 x 5,6 x 0,4

VA= R$ 19.924,80

CE 03 - 150 m de cerca construída com 6 fios de arame liso, 'mourões de madeira com
espaçamento médio de 3 m, em regular estado de conservação e adequada funcionalidade.

VA= VU x S xDd
VA= 11.568,00 x 0,15 x 0,6

VA = R$ 1.041,12

CE 04 - 600 m de cerca construída com 7 fios de arame liso. mourões de madeira com
espaçamento médio de 2 m, em regular estado de conservação e adequada funcionalidade.
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VA=VUxSxDd
VA= 15.105,00 x 0,60 x 0,6
VA= R$ 5.437,80

CE 05 - 3,8 km de cerca construída com 5 fios de arame liso, mourões de madeira com
espaçamento médio de 4 m, em regular estado de conservação e adequada funcionalidade.

VA=VUx SxDd
VA = 8.430,00 x 3,8 x 0,6
VA=R$19.220,40

TOTAL DAS CERCAS = R$ 46.656,76

Beuf. 9 Represa

O imóvel possui 1 (uma) represa, que possui 0,8215 ha de espelho d'água. No entanto a
mesma não foi avaliada, pois, não foram apresentadas as licenças referentes a obra.

VALOR TOTAL DAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES: R$109.718,84

BENFEITORIA VOLUPTUÁRIA

Conforme MANUAL DE OBTENÇÃO DE TERRAS E PERÍCIAS JUDICIAIS, aprovado
pela Norma de Execução Jncra/DT nº 52, de 25 de outubro de 2006 - Módulo III - página 75 - item
5.1:

"As benfeitorias voluptuárias serão avaliadas em separado, pois são pagas em Título da
Dívida Agrária (TDA) ".
Não foram encontradas benfeitorias voluptuárias no imóvel.

25

8.4 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Não foram avaliadas as produções vegetais existentes no imóvel pois as mesmas foram
apresentadas como sendo dos ocupantes do imóvel.

Tabela 10 - Valor total
BENFEITORIAS NÃO REPRODUTIVAS INDENIZAVEIS

R$ 109.718,84

BENFEITORJAS NÃO REPRODUTIVAS

R$ 0,00

BENFEITORIAS REPRODUTIVAS

R$ 0,00

VALOR TOTAL DAS BENFEITORIAS

R$ 109.718,84

9TERRANUA
9.1 AVALIAÇÃO DA TERRA NUA (VTN)
A Valoração foi estimada para o mês de junho de 2018

Metodologia de Avaliação
O método de avaliação empregado na determinação do valor da t.erra nua (VTN) do imóvel
em tela foi o método comparativo direto de dados de mercado, pel~ sua fidelidade e objetividade na
obtenção do resultado desejado, observando-se:

9.1.1 Pesquisa de Preços
Em razão do nível de precisão e no tocante à pesquisa de preços para a fixação do preço
unitário básico desejado, optamos por coletar informações de pessoas e organizações que de alguma
forma tenham vínculo profissional tal que ·pudessem informar com clareza as indagações a elas
apresentadas.
Dessa forma, alguns parâmetros básicos acerca das características do imóvel foram
previamente definidos para obterem-se as informações:
•

Omissão da finalidade da informação;
Generalização da localização, acesso e dimensão do imóvel;
Informação da existência de benfeitorias no imóvel;
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Informação das características básicas da área.
Adotamos o coeficiente de 0,9 para o fator Elasticidade de Oferta, devido à informação
recebida dos agentes de mercado que a oferta dos imóveis possuíam valores próximos aos negócios
fechados.

9.1.2 Homogeneização
A homogeneização dos dados de mercado, coletados na pesquisa, objetiva possibilitar a
comparação dos mesmos com o imóvel avaliando, de forma a obter o valor de mercado da terra nua
deste último. Foi utilizado para isto, o tratamento por fatores, sendo considerados os seguintes:
situação e capacidade de uso (nota agronômica) conforme demonstrado na Planilha de
Homogeneização.
O fator Nota Agronômica (NA) exprime a influência da situação e das características das
terras nos preços dos dados de pesquisa, permitindo, através da correlação com a nota Agronômica
do imóvel avaliando, o cálculo do valor de mercado da terra nua deste último.
A situação é definida pela localização do imóvel em relação aos mercados e núcleos urbanos,
e as condições de acesso e praticabilidade ao longe do ano.
As características das terras são expressas pela classificação em classes de capacidade de uso
,e dizem respeito às possibilidades de utilização das mesmas tendo em vista suas qualidades e
limitações, considerando um nível de manejo moderadamente alto e empregando técnicas adequadas
de conservação do solo e água.
O fator NA, foi obtido através da aplicação das tabelas/quadros, a seguir:
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Tabe 1a 11

. óve
- s·1tuacão do 1m

r

em re ação a• 1oca 1zação e acesso
CARACTERJSTJCA
Fluvial

SITUAÇÃO

Jmportância

Tipo de estrada
Navegabilidade

das

Praticabilidade

distâncias

durante o ano

OTIMA

Asfaltada

0- lh

Não significativa

Permanente

MUITO BOA

l II classe não asfaltada

1 -3h

Relativa

Permanente

BOA

Não pavimentada

}-6h

Significativa

Permanente

6- 12h

Significativa

REGULAR

DESFAVORÁVEL

MÁ

Estradas e scrvidõcs de
passagem

Sem

condições

satisfatórias

Fecho nas servidõcs

Significativa

Parte do ano

Fechos e interceptada

Restrila

por córrego sem ponte

Significativa

Problemas sérios na

estação chuvosa
Problemas

sérios

mesmo na seca

-

Fonte: Modificada de KOZMA, 1986 (tabela 08)

.
Ta be1a 12 - Correç,ão em fiunç,ã o da capac1'd a de de uso e da 1oca r1zac,ão e acesso do 1move
Capacidade de uso

1

li

Ili

IV

V

VI

V]]

VIII

100%

80%

61%

47%

39%

29%

20%

13%

Otima 100%

1,000

0,800

0,610

0,470

0,390

0,290

0,200

0,130

Muito boa 95%

0,950

0,760 . 0,580

0,447

0,371

0,276

0,190

0,124

Boa 90%

0,900

0,720

0,549

0,423

0,351

0,261

0,180

0,117

Regular 80%

0,800

0,640

0,488

0,376

0,312

0,232

O, 160

0,140

Desfavorável 75%

0,750

0,600

0,458

0,353

0,293

0,218

0,150

0,098

Má70%

0,700

0,560

0,427

0,329

0,273

0,203

0,140

0,091

Localização e acesso

1

-

Fonte: Adaptado de FRANÇA, 1983 - Citado por Ross1, 200,
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Quanto à localização e acesso a Fazenda Piratinga ou São Cristovão foi classificada como

boa, ficando a sua Nota Agronômica calculada como a seguir:
Tabe 1a 13 - C'I
a cu 1o N ota A.gronom1ca
, ;v,:n:=::, -~ ,~,-.;" ,,/
,"
""''' ',,,.,,
CL4S,SE · XuA"(ha.>1; , % •. INI>IÇl;; I>~ 1-REA ,::}'~ÍNDICE NA"'
\

Classe III

300,8330

13,16

0,549

0,0723

Classe IV

927,4159

40,57

0,423

0,1716

Classe VI

450,3351

19,7

0,261

0,0514

Classe VII

160,0175

7

0,180

0,0126

Classe VIII

447,3633

19,57

0,117

0,0229

TOTAL

2285,9648

100,00

'.

0,3308

Portanto a Nota Agronômica Calculada do Imóvel avaliando será:
NA~ ((0, 1316

X

0,549) + (0,4057

X

0,423) + (0,1970 X 0,261) + (0,070

X

0,180) + (0,1957

X

0, 117))~ 0,3308

No cálculo do Fator Nota Agronômica, deve-se considerar um intervalo, para o grau de
fundamentação II e III, entre 0,8 e 1,2 vezes a nota agronômica do imóvel avaliando, assim se a nota
agronômica dos elementos extrapolarem esses limites, os mesmos devem ser excluídos da
homogeneização.
Para o cálculo do fator Nota Agronômica, faz-se como o quadro a seguir:

Tabela 14- Cálculo Fator Nota A,gronômica

f ·_•·

'

f&

'

'

'"º ' -

"· NAElem·1· / . , NÁ'Av11l!i/•NA
•!~
, ·· NAAval,.,j
' Elem. •···

F~to'tN;
¾~

1

0,2939

0,3308

0,888

1,126

1,126

2

0,3343

0,3308

1,011

0,990

0,990

3

0,4799

0,3308

1,451

0,689

Fora

4

0,3469

0,3308

1,049

0,954

0,954

5

0,3896

0,3308

1,178

0,849

0,849

6

0,293

0,3308

0,886

1,129

1,129

7

0,3743

0,3308

1,131

0,884

0,884

8

0,4307

0,3308

1,302

0,768

Fora

9

0,3517

0,3308

1,063

0,941

0,941

10

0,3609

0,3308

1,091

0,917

0,917

li

0,3452

0,3308

1,044

0,958

0,958

,:;,_

+ti
,;&&

Como se pode ver no quadro anterior, dois elementos foram excluídos por estarem fora do
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intervalo estipulado, sendo eles os elementos nº 3 e 8.
Já o fator área leva em consideração o tamanho dos imóveis pesquisados em relação ao
tamanho do imóvel avaliando e a influência no preço dos mesmos em função do tamanho. Como tal
fator não apresentou influência clara na formação dos preços não será utilizado.
Com o fator Nota Agronómica calculado, partimos para a homogeneização propriamente dita
do valor da terra nua por hectare, vide quadro a seguir:

Tabela 15 - Homogeneização VTN / ha
i ,·s-,;",.;"'.t ~- ;,v''" :'1½1 ';

N

jz/:i'""';:,71F

J!11ijflndiQe
de·•~••<!illi
;
lí homog~JH\i~.a,ção 0
IT:/

'j'

~•;'•'

C'

2.226,61

1, 1260

1, 1260

2.507, 17

2

2.559, 16

0,9900

0,9900

2.533,56

3

5.321,79

FORA

FORA

FORA

4

1.887,88

0,9540

0,9540.

1.801,04

5

3.821,94

0,8490

0,8490

3.244,83

6

6.170,58

1, 1290

1, 1290

6.966,58

7

3.343, 11

0,8840

0,8840

2.955,31

8

2.266,23

FORA

FORA

FORA

9

2.964,23

0,9410

0,9410

2.789,34

10

2.516,40

0,9170

0,9170

2.307,54

li

3.042,83

0,9580

0,9580

2.915,03

9.1.3 Saneamento da Amostra
Os valores da terra nua, obtidos após a homogeneização para a situação do imóvel avaliando,
devem ser submetidos a tratamento estatístico para se verificar a qualidade da amostra de dados de
mercado. Este tratamento consiste na aplicação de critérios de saneamento. Na planilha do INCRA
são utilizados os critérios da Média e do Desvio-padrão, mas somente se o Coeficiente de Variação
(CV%) for maior que 20%.
Como no caso o CV% ficou acima de 20%, houve o saneamento da amostra.
Para se calcular o CV%, que indica o quão homogênea é a amostra saneada, faz-se como
segue:
CV = desvio-padrão x 100
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Média

cálculo coeficiente de variação
CV= (320, 77/ 2. 750,40) x 100 = 11,66 %
O CV calculado é de 11,66%, de acordo com o MANUAL DE OBTENÇÃO DE TERRAS
E PERÍCIAS JUDICIAIS, aprovado pela Norma de Execução lncra/DT nº 52, de 25 de outubro de
2006-Módulo III - item 3.2 o coeficiente de variação da amostra saneada deve ser menor que 20%,
assim o CV¾ calculado atende a esse requisito, ainda de acordo com o mesmo manual e mesmo
item, o coeficiente de variação situados entre 10 % e 15% uma amostra ainda boa, com dispersão
pequena.

9.1.4 Passivo Ambiental
Conforme mapa de uso elaborado durante a vistoria ao imóvel, verifica-se que existe 6,9245
hectares antropizadas localizadas em Área de preservação Permanente. Assim em conformidade com
o inciso 4° do Art. 61 A da Lei 12.651, será obrigatória a recomposição destas.
Para o cálculo do valor de recuperação dessas áreas foi utilizado o valor de R$ 5.002,20 o
hectare, conforme planilha de custo de revegetação deAPP elaborada (anexa a este laudo), assim, o
Passivo ambiental do imóvel é:

Tabela 16- Passivo Ambiental
Cálculo do Passivo AlllbientaJ (PA) - FazSão Pa•~lo/SP
Exig Legal

RL e APP a recuperar

Área a recompor

Custo

VR a Recup

ha

R$/ha

R$

6,9245

5.002,20

34.637,73
.

Cu,to Total (R$)

1

PASSIVO AMBIENTAL TOTAL= R$ 34.637,73

9 .1.5 Ancianidade
Conforme MANUAL DE OBTENÇÃO DE TERRAS E PERÍCIAS füDJCIAIS, aprovado
pela Norma de Execução Incra/DT nº 52, de 25 de outubro de 2006-- Módulo Ili, ancianidade é um
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fator de ponderação relativo a ocupação por posseiros, sendo uma combinação entre o percentual da
área ocupada associada ao tempo de ocupação, conforme tabela a seguir.
Observou-se que o Movimento social encontra-se ocupando 100% da área, sendo que fomos
informados por estes e documentos presentes neste processo, que a ocupação desta forma, já está a
mais de dez anos, fato que também pode ser observado in loco e através das imagens de satélite,
sendo o Índice adotado 0,40 resultante da combinação de Posseiros com mais de 5 anos ocupando
um percentual de 70% a 100%.

Tabela 17 - Índices de Homogenização quanto à ancianidade das Ocupações:

Percentual de
àrea Ocupada

Menos que
20%

De20%

De30%

a49%

De50%
a 69%

De10%

a29%

Posseiros com ·1 ano ou menos

1,00

1,00

1,00

1,00

1:00

Posseiros com mais de 1 ano até 5 anos (F1)

0,92

0,88

0,80

0,70

0,60

Posséiros com mais de 5 anos (F2)

0,88

0,80

0,70

0,60

0,40

Tempo de
Ocupação

a1.00%

9.1.6 Valor Obtido (VTN/ha)
Os resultados obtidos, após o saneamento, permitem estimar com segurança que o valor
obtido do hectare de Terra Nua (VTN/ha) do imóvel avaliando esteja dentro do intervalo calculado.
Após realização do saneamento amostral, resulta um Valor Obtido de R$ 1.081,25 (mil,
oitenta e um reais, e vinte e cinco centavos), por hectare (ha), já descontado o valor do Passivo
ambiental e as benfeitorias indenizáveis e aplicada a ancianidade, que representa o justo valor de
mercado atual de um hectare de terra nua do imóvel avaliando, sendo que este será o valor-base
utilizado para o cálculo do Valor da Terra Nua (VTN).

9.1.7 Cálculo do Valor da Terra Nua do Imóvel
Como recomendado na Norma de Execução INCRA/ DT nº 52, de 25 de outubro de 2006
(Manual de Obtenção de Terras e Perícias Judiciais - INCRA-2006), que diz: nos procedimentos de
desapropriação havendo divergência entre a área registrada e a área medida, para fins de avaliação
da terra nua, será sempre considerada a menor, desta forma a área avaliada é a registrada, ou seja,
1.832,00 ha. As benfeitorias serão avaliadas, independentemente de eventuais diferenças.
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Assim: o valor do VTN do imóvel avaliando será:
VTN

= Valor Obtido (Vo)* x Área Avaliada**

VTN = (1.081,25 x 1.832)

VTN = R$ 1.980.855,39***
• Vo = VTN saneado e já descontado o passivo ambiental

** Área Matriculada
***Conforme planilha de Homogeneização

9.1.8 Graus de Fundamentação e Precisão
A análise do grau de fundamentação deste trabalho foi efetuada de acordo com o estabelecido
pela Norma de Avaliação de imóveis rurais da ABNT - NBR - 14653-3/2004.
Desta forma, conforme demonstrado na tabela a seguir, a pontuação teta! do presente trabalho
foi de 60 pontos, enquadrando-se no Grall li, de Fundamentação.

Tabela 18 - Critérios para classificação da avaliação quanto ao grau de fundamentação
.

!!!

fi

Especificações das Avallaç.ões
de lmõvels Rurais

1

Número ·de <iados de mercado.
efetlvarnente ·utilizados·

2

Qúalidade dos dados colhido~
no mercado de mesma

.

.

.

~

P.,:;ra deterr:n!nacãO da oontuaCão. os vàlores na horizontal não são cumulativos

éondiçã·o

pt.

Condição

pt

~3(K+1) e·no rnín·imo 5

18

~-5'

g

todos

15

ma!oría

7

4
5

6'
7

'ª
9
10

visita dos dados de mercado po1
enneriheiro de aVatiar::ões

todos

10

maioria

6

Critério ádotado para à\la!iat

construções e Tnstalaçães
.Critériri adot~do para avaliar
nroducões venetais ·
Apteseot~ção do Jaudo,
conforme secão 11

UUlizaç'ão do método
comparatlvo direto cte dados de,
mercado
ldentifica:ç ão dOs .dados
amostr~ls

custo de readlÇão·por
planilha especifica
conforme

em 10.3

completo

precos
por caderno de

5

m'éf:os
simplificado

16

tratamento clentítlco.
oonrormErem 7.7,3 e

anexo A
fotógráfic~·
coordenadas 9eodêslcas
ou aennrãficas

Documentação do imóvel

atualizada

ayaliando apresentada pelo

19:Vantamento topógrãfico
planimétrico de acordo

com as normas

15

2
2

4

tratamentos:por
·ratore:s, conforme
em 7-.7.2 e anexo B

càmo.variáVe!,
confom,e anexo'A 3

3

cofífom,e :aóexO A 3

como variável,
'

1

1 ;;

,•

"'\

,

,,

'

l!W ;;,,,
' ".

1;

'

',

~

,

"'"

1
:::roaul de localizac501 1

i'

..

12· putros·tratamentos 2

r-e,t2iro"'de acesso ou

'

o

3

,, .,,

,,

o

ausência

'

fotográfica
Documentação do avaliando,
qi.Jé pernlH:a süa identifica_ção e coordenadas geodesicas
10ca1izacâo
ou aennráficas
i.:"ertidãc d'órr:lntal

contratante refere-se a

por caderno d-e

mfnorta·ou
minoria-ou

custo de reedição

5

pt

ausência

e·x.ploràt;âo·conforme sm 5.1.2
•3

Condição

+,'

,,

'hl.

4 p:mquj de io~ízaçâ~ 2

2
2

\lc'

•?\C ,,,

S,ff ' 'ili •• pCI ?S ..,.

le\lantamento
·topográfico·

f'' .jy-'":?Y, '

,,,,,

'

2

r::lanimetrico

Tabela 19- Pontuação para Classificação da avahação quanto ao grau de fundamentação;
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ESPECIFICAÇÃO DA

ITEM

CONDIÇÃO

PONTOS

AVALIAÇÕES

01

Nº de dados de mercado, efetivamente 7 Dados

9

02

utilizados:
Qualidade dos dados de mercado de Minoria

o

mesma exploração conforme em 5.1.2:

Visita

03

dos

dados

de

mercado

.

por Todos

10

engenheiro de avaliações:
04

Critério adotado para avaliar construções e Custo de reedição por plani!ha 5

05

instalações:
Critérios adotados

específica
para

avaliar

as

.

o

--

produções vegetais:
06

Apresentação do laudo, conforme seção Completo

07

11:
Utilização do método comparativo direto Tratamento

08

de dados de mercado;
Identificação dos dados amostrais:

09

geodésicas ou geográficas
Documentação do avaliando, que permita Fotográfica e Coordenadas
sua identificação e localização:

10

Documentação

do

imóvel

16
por

fatores, 12

conforme em 7.7.2 e anexo B
Fotográfica e Coordenadas 02
04

geodésicas ou geográficas
avaliando Levantamento

apresentada pelo contratante refere-se a:

topográfico 02

planimétrico

60

TOTAL

Tabela 20 - Intervalos para classificação qus,nto ao grau de fundamentação
.

Grau

1

li

Ili

ltmiteniíni'mo

12

36

71

Lim~e· mãxlmç,

35

70

wo

Intervalo de Confiança (IC):
"O intervalo de confiança (IC) representa o intervalo de variação dos dados amostrais em
torno da média" - Apostila do Curso de Capacitação por Tutoria à distância da ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO AGRÍCOLA SUPERIOR (ABEAS), módulo II, capacitação em
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avaliação de imóveis rurais. Esse intervalo é baseado em 80% de confiança, ou seja, utiliza-se de um
intervalo que tenha 80% de probabilidade de conter o valor central apurado.

Para o cálculo do JC utilizamos a seguinte fórmula:

,._. {· =Fltr _
(','• s~ \1··.}·,
>< ✓n:;f i

I. C.[µj:. X-s

equação: cálculo do intervalo de confiança (IC)

Onde:
J.C.[µ] = Intervalo de Confiança;

Xs = média saneada;
t = percentil da distribuição de Student, com grau de liberdade (V= n-1) e 80% de confiança;
Ss = desvio-padrão saneado;
ns = número de elementos do conjunto amostral saneado,
O valor t pode ser encontrado na tabela a seguir:
Tabela 21 - Va ores de percentil da Distribuição de Student
Bicaudal (V)

80%

1

3,078

2

1,886

3

1,638

4

1,533

5

1,476

6

1,44

7

1,415

8

1,397

9

1,383
Como no conjunto amostral saneado restaram 7(sete) elementos o grau de liberdade n-1 é
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igual a 6, assim o valor de t é igual a 1,44.
Ficam como se seguem os limites do Intervalo de Confiança:
Limite inferior= 2.750,40- [1,44 x (320,77 / raiz de 7)] = 2.575,81
Limite superior= 2.750,40 + [1,44 x (320,77 / raiz de 7)] = 2.924,99

I.C. = {R$ 2.575,81; R$ 2.924,99}

Para enquadramento quanto ao grau de precisão, faz-se conforme a seguir:

Amplitude lC :;

(!e -Ic,)]
[
sup.

li! '

XS(ln.

Cálculo da amplitude do intervalo de confiança
Onde:
ICsup. = Limite superior do intervalo de confiança
ICinf. = Limite inferior do intervalo de confiança
Xsan. = média saneada

Tabela 22 - Enquadramento do Grau de Precisão;
Grau

Pt#scrição.
Amplitude .do intervala de corifiança de 80'¾ .em
to.-no do valor central da estimativa

Ili

li

1

!S3C%

30.01,;_sb%

>ÉiÓ%

1

1

Para o presente Laudo temos:
Vinculado
Planilha de
Homogeneização
'
.,

''

"

·,·,

Lim Sup

2.924,99

Lim Infer

2.575,81

Méd San

2.750,40

Intervalo de Conf (I C)

12,70

Amplitude de variação do I C (%)
.

'

Portanto, de acordo com os quadros acima e quanto ao grau de precisão, este laudo se
enquadra no grau Ili, pois a amplitude do intervalo de confiança (IC) d'e 80 % em torno do valor
central da estimativa é de 12,70 %, assim menor que 30.
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9.1.8 Campo de Arbítrio
A NBR 14653-3 em seu anexo B, item 8, define Campo de Arbítrio como: "o intervalo
compreendido entre o valor máximo e mínimo dos preços homogeneizados efetivamente utilizados
no tratamento. Caso não seja adotado o valor calculado, o engenheiro de avaliações deve justificar
sua escolha". Limitado na planilha do INCRA a 3,75% em torno do valor central calculado.
Assim, para o cálculo dos limites inferior e superior do Campo de arbítrio, limitando-se a
3, 75% para mais e para menos, faz-se como se segue:
Limite inferior= VTN total x 0,9625 = 1.980.855,39 x 0,9625 = R$ 1.906.573,31
Limite superior= VTN total x 1,0375 = 1.980.855,39 x 1,0375 = R$ 2.055.137,47
Onde:
VTN total = VTN total do imóvel descontado o passivo ambiental
Campo de Arbítrio (C.A.) = {R$ 1.906.573,31; R$ 2.055.137,47)

10 CÁLCULO DO NÚMERO DE FAMÍLIAS ASSENTADAS
Para estabelecer o número de famílias assentadas há a necessidade primeiro de determinar o
módulo de exploração rural, que é feito através do Estudo de Capacidade de Geração de Renda
(ECGR), como este serviço não tem como objetivo a elaboração de tal estudo, o mesmo não foi
elaborado devido ao tempo que deve ser dedicado a elaboração do mesmo.
Desta forma optamos por estabelecer o número de famílias a partir da área média dos lotes
de reforma agrária da região, obtido a partir da divisão da área dos PAs pelo n' de famílias assentadas,
resultando em 45,7661 ha/famílias. Como a área do imóvel é de 2.285,9648 hectares, o n' de famílias
estimado é de 49 famílias, resultando em 46,6523 ha/família.

11 QUADRO RESUMO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
O valor total da avaliação do imóvel foi obtido através da soma do. Valor da Terra Nua (VTN)
com as Benfeitorias indenizáveis, conforme demonstrado no quadro a seguir:
• d o I móve 1
'l'bl
a e a 23 - Resumo da Va 1oracao
Área Planimetrada: ha

2.285,9648

Área Avaliada do Imóvel: há= Área Matriculada

1.832,0000
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VTN/ha (Valor Obtido do ha):

R$ 1.081,25

Valor das Benfeitorias Indenizáveis

R$ 109.718,84

Valor total da Terra Nua (VTN) - já deduzido o Passivo
R$ 1.980.855,39
Ambiental:
Valor global do imóvel, (VTI)

•

= VTN + Benfeitorias lndenizáveis

R$ 2.090.574,23

VTl/há

R$ 1.141,14

Nota agronômica do imóvel avaliando (NA):

0,3308

Valor do Passivo Ambiental (PA)

R34.637,73

Número de famílias à serem'Assentadas

49

Área por Lote - ha *

46,6523

Custo por Família Assentada (R$)

R$ 42.664,78

•Estimado a partir da area média dos lotes da Reforma Agrária na Região;

12 CONCLUSÃO
A título de conclusão devem ser observadas as seguintes considerações:

O imóvel rural denominado Fazenda Piratinga ou São Cristovão, localizado no município de
Formoso/MO, com área planimetrada de 2.285,9648 ha, com área registrada de 1.832,00 ha, sendo
esta última a área avaliada. Aproveitamos para reforçar que a área foi levantada a partir do perímetro
indicado pelos ocupantes, banco de dados do INCRA e matriculas dos confrontantes.
O presente Laudo de Avaliação, do imóvel rurai denominado Fazenda Piratinga ou São
Cristovão, avaliou a sua Terra Nua (VTN) indenizável, a preços atuais de mercado (Junho de 2018)
em R$ 1.980.855,39 (um milhão, novecentos e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e
trinta e nove centavos), já descontado o Passivo Ambiental (PA), o valor das benfeitorias
indenizáveis (VB) ficaram em R$ 109.718,84 (cento e nove mil setecentos e dezoito reais e oitenta
e quatro centavos).
Portanto, o Valor Total Atual do Imóvel (VTI = VTN + VB) será de R$ 2.090.574,23
(dois milhões noventa mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos).
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As técnicas conservacionistas devem ser sempre observadas na exploração do imóvel, ~isto
os tipos de solos e relevo do imóvel. Apesar das limitações oferecidas pela área, devemos destacar
que 40 famílias já residem no imóvel a mais de 1O anos, mesmo sem as políticas de Reforma Agrária,
ou até mesmo documentação da área, q•Je permitiria que estes acessassem alguns benefícios dentre
eles assistência técnica.
Portanto o imóvel possui viabilidade técnica para assentamento de famílias de agricultores
sem-terra, desde que respeitadas e superadas as limitações observando-se a necessidade de:

✓

Clientela apta para trabalhar a terra de forma sustentável;

✓

Desenvolvimento de práticas conservacionistas, de forma técnica e permanente;

✓

Acompanhamento técnico permanente das atividades voltadas ao uso e exploração
agropecuária do imóvel;

✓

Garantia de linhas de crédito específicas à viabilização das famílias a serem assentadas,
e adoção de práticas para uma eficiente fiscalização da aplicação dos recursos;

✓

Garantia de linhas de crédito específicas à adoção de práticas voltadas à sistemática
correção da acidez dos solos; bem como, voltadas a permanente reposição dos nutrientes
retirados pelas culturas, via adição de fertilizantes naturais e químicos, de acordo com
resultados de análises periódicas de amostras do solo;

✓

Utilização racional do recurso terra, para a sustentabilidade do futuro empreendimento;

✓

Preservação dos recursos naturais.

Lembrando que a maior parte de terras utilizáveis do imóvel são da classe IV, com 40,57 %,
seguida da Classe Ili (13,16%), e ainda Classe VI (19,7%), Classe VIII (19,57 %) e por último a
Classe VII com 7 %, que possuem as limitações a seguir descritas:
Classe - III - Terras de moderada a boa produtividade, próprias para cultivo de culturas
anuais com intensas práticas de controle da erosão tais como terraceamento (também calagem e
adubação) ou culturas perenes;
Classe - IV - Terras com limitações severas para cultivos intensivos, podem ser cultivadas
com lavouras anuais ocasionalmente e com cultivos perenes protetores do solo;
Classe - VI - Terras impróprias para culturas, mas adequadas para pastagens ou
reflorestamento, desde que se adotem praticas espec1a1s para assegurar o uso constante. A
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declividade e/ou a profundidade efetiva são os principais fatores limitantes para o seu uso agrícola;
Classe - VII - Engloba terras que, além de não serem cultiváveis com culturas anuais,
apresentam severas limitações, mesmo para certas culturas permanentes protetoras do solo, para
pastagens ou para florestas, sendo altamente susceptíveis de danificação e exigindo, em
consequência, severas restrições de uso, com ou sem práticas especiais.
Classe - VIII - Terras que não se prestam à agricultura, sendo adequadas apenas para
conservação da flora e fauna local, turismo, recreação e armazenamento de água em açudes.
Apresentam elevada suscetibilidade à erosão e ou condições físicas impeditivas que inviabilizam
qualquer produção comercial.
Se atendidas as recomendações técnicas acima citadas, e adotadas práticas decorrentes, o
imóvel pode ser indicado e destinado para a Reforma agrária em forma de Projeto de Assentamento,
visto a necessidade das famílias de sem-terra da região conseguir uma oportunidade de melhorar seu
padrão de vida e obter a ascensão social tão desejada por todos.

Todos estes Fatos deverão se constituir em ob;eto de análise pelos setores competentes desta
Autarquia Federal. conforme os interesses. a oportunidade e a conveniência da administração
pública.
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14 TERMO DE ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a relatar, encerra-se o presente Laudo Técnico de Vistoria e Avaliação
do imóvel rural denominado Fazenda Piratinga ou São Cristovão, que é composto por 42 (quarenta
e duas) folhas digitadas, incluindo a presente,juntamente com os seguintes anexos:

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE ENTRADA DOS SERVIDORES NO IMÓVEL
ANEXO II - RELAÇÃO DAS FAMÍLIAS OCUPANTES DO IMÓVEL
ANEXO Ili - DADOS PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO NO TJMG
ANEXO IV - ROTEIRO FOTOGRÁFICO DO IMÓVEL AVALIANDO
ANEXO V -ROTEIRO FOTOGRÁFICO DOS ELEMENTOS DE PESQUISA
ANEXO VI - FICHAS DE COLETA DE PREÇOS DE MERCADO
ANEXO VII - MAPAS e MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL AVALIANDO
Mapa de Uso, Mapa de Declividade, Carta Imagem, Mapà Geral, Mapa de Classe de
Capacidade de Uso, Mapa de Solos
ANEXO VIII - PAUTA DE VALORES DO MUNICÍPIOS DE FORMOSO E BURITIS - MG
ANEXO IX- PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DAS BENFEITORJAS DO IMÓVEL
ANEXO X - PLANILHA DE HOMOGENEIZAÇÃO E SANEAMENTO
ANEXO XI - PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO DE RECUPERAÇÃO DA APP
ANEXO Xll -ARTs RASCUNHO/ BOLETOS
Brasília, 13 de julho de 2018.

JARDEL ELIAS GAUER
PERITO FEDERAL AGRÁRIO
JNCRA-RS
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO .. VIDA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - :;R/28

MESA TÉCNICA Nº 01/2018

Aos treze dias do mês de julho do ano de 2018, os Enge~he,iros Agrôn,n1os e Peritos
Federais Agrários, Jardel Elias Gauer, Manuel Jorge Pereira Car,alhal e Jooelino Coelho
de Araújo, _sob a relataria do primeiro, reuniram-se na sala da Divis§: Técnica da

Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - INCRNSR/28/DFE nesta cidade
de Brasília, para compor a competente Mesa Técnica de Avali.ição nº 01'2018. com a
finalidade de examinar os aspectos técnicos emanados do Laudo de Vistor

:1 e

Avaliação

referente ao imóvel rural denominado Fazenda "Piratinga ou São Cristovã,:", situado no
município de Formoso - MG, objeto do Processo Administrati,o INCRA·:iR-28/DFE/Nº
54700.000271/2008-62, com área total registrada de 1.832,000rJ ha e iir-'3 medida de
2.285,9648 ha, em consonância com a IN/83 de 30/07/2015, Art 13º. itens 1.1

Ili e IV. Após

análise do referido Laudo, este Grupo Técnico de Avaliação concluiu o seguir te: o Tra:ialho
em pauta contemplou as normas internas e a legislação vigente· o,, cálculos 111 rtemáticos das
respectivas planilhas de custo apresentaram-se corretos:

o, cálculoó

s>statisticos,

,

Ancianidade, Nota Agronómica e Campo de Arbítrio envolvendo o Jalor da Terr , Nua também
foram conferidos e aprovados; a avaliação do imóvel tomou por t ase a are,• registracla de
1832,00 ha, seguindo orientação do Manual de Obtenção d"! Terras do INCR•, que diz "Nos

procedimentos de desapropriação, havendo divergência entre a· ,irea regist ada e a área
medida, para fins de avaliação da terra nua, será sempre considerada a menor : o trabalho se
apresenta de boa qualidade e dentro dos padrões tecnicamente acertáveis.
A propriedade avaliada encor.tra-se no município de Fermoso qu, faz parte da
Microrregião 02 - Buritis / Arinos. O VTN/ha (Valor da Terra Nua/hc1) encontra

•J

na presente

avaliação está um pouco Abaixo do VTN/ha mínimo da Planilha de Preços f: eferenciais da
SR 28, com cópia em anexo. Deve-se salientar que, no imóvel avali3do foi apli ,ido o fator de
ancianidade 0,4. O VTl/ha (Valor Total do Imóvel/há) para este :movei esta m .iixa dos seus
respectivos valores mínimos na Planilha de Preços Referenciais' É conveniu,te esclarecer
que os valores encontrados na avaliação refletem o preço atual de rrH ,e.ajo para a
propriedade em questão, com base na metodologia de ávaliaç,'.io ele terras ru .3is. bem com
em consonância com os termos do Art. 12 da Lei nº 8629/93.

Para} imóvel em questão foi estimado o número de fêmilias. a pac; · ela rnéclia do
tamanho dos lotes de Reforma Agrária na região, sendo de 49 f;n ilias.
Estando unânimes e de acordo com a avaliação objeto e esta reuni

J,

lavramos a

presente Ata que, após lida, vai por nós assinada

RESUMO DA AVALIAÇÃO

DISCRIMINACÃO DOS VALORES
VALORES (R$)
Area Avaliada: 1.832,0000 ha
► Benfeitorias Não Renrodutivas
109.718,84
- - - - - - - ----- - ~ ► Benfeitorias Renrodutivas
0,00
-----·- - ---- - - - - ------ ~ ► Valor Total das Benfeitorias
109.718,84
---·-- --- - - ► Valor do Passivo Ambiental
34.637,73
---·---- - - - ► Valor Total da Terra Nua (VTN)
- - _:i .980.855,99
► Valor Total do Imóvel IVTll liá deduzido o Valor do Passivo Ambiental)- --- _ _ _2-º90.574,23
------► Valor da Terra Nua oor hectare íVTN/ha)
---- - ---- - - - - - 1.081,25
► Valor Total do Imóvel oor hectare(VTl/hal
1.141,14
---·-- --- - - - ► Custo oor família(49 famílias)
42.664,78
-------- - - - - -► Fator de nonderar.ão das benfeitorias - Benfeitorias/VTI (%)
5,25%

-

.

Brasília, 13 de julho de 2018.

Jobe~J~L~~~rrit!'Ar;újo
Eng.º Agr.° CREA 0982/D - MA

Eng.º Agr

° C'<.EA

358'.ll', - MT

Planilha de Preços Referenciais (PPR) - PPR/SR28/DFE/Nº 01/2017/ MRT 2 - BURITIS / ARINOS.
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA- INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - SR28 / DFE
PPR/SR28/DFE/Nº 01/2017/ MRT 2 - BURITIS / ARINOS

Brasilin- OF, 20 de junho de 21117

Abrangência: 2. 1 - Buritis; 2.2 • Buritinópolis; 2.3 • Mambai; 2.4 - Damianópolis; 2.S - Sítio de Abadia; 2.6 - Formoso; 2. 7 - Arinos; e 2.8 - Uruana de Minas.
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54 700.00027112008-62

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

DATA DE HOJE:

1310712018

Imóvel
Microrregião

NOME

Mod. Fiscais

FAZENDA PIRATINGA OU SÃO CRISTOVÃO

GUT(%)

35,17

GEE (%)

Município

3.126.208

SUDESTE EMPREENDJMENT

Registrada

1NF<9~'.~;,:\~:

(") SiPf··)"";.r· ..-'. :' _.

002

Proprietário

1.832,0000
VTN (talai) = R$

Reserva Legal

Cadastrada

Decretada
Avaliada

1.832,0000

VTN/ha = R$

1.081 ,25 Publ. Portaria Aquis.

lnapro'leitável

114,9171

VTl/ha = R$

1.141,14 Lançamento TOA(')

Classe 1

1

0,00

Classe i!

1·

0.00
-

1

1_,1asse I v

c:strmaaa

l

RF>;;il ("°)

o no
Classe V!

; ,U'-'

1~

~

NOTA AGRONÓMICA

[2Z]

--~ . -·---

.

·

· ·

·

- • ·- · · · - · · · 1

--~~----....... ..
·,:;.; ..,:é-h"lf',"t'N"''."',,.;

'ª:':l~~~s1

lmissão na Posse

n

i~~~~~~,~~~~.:.f~:.:~~~"ii~~r:·rA~ti9~i~7:f;_;;_~-~~~~-'~':··:~,,·: ~
'!Nome:
Jarae1 1::11as l:ia4er

_. - ~- -.,

farnílias1

'

1

-----+---Cond local. e acesso
Bom
------------- L

• - Não preencher

•'•

Ajuizamento da ação r)

34.637,73 Criação do PA (·)

,~~E~~~]~~~~:;:,iím~~A:õ~~~~

19,70

1

5,25

Passivo Ambiental = R$

1-_,-,·;;~_c,_,,~', cÃl?Ac1_DAoi;~oe;A.:,.~~~iÁM~NJ:9hi:;0~l

IJ, IU

42.664,78

Benfeitorias = %

Culuras Permanentes

,....,, ____ '''

Ili

Custo/Família:: R$

0,0000

2310712018

2.090.574,23 Publ. Decreto D ,

10,7466

Culturas Temporarras

~tii C:!\!'AÇ?,lisçf Q:qi(sglp~·:!%)~:it

11/0712018

Aproveitável não utilizada

Pastagem
, ;,;;;;c,-;;,:;Ai~Jr.,;;.1,7,~•$i:,;:;,.;;,;:-;,:,;,

1.980.855,39 Avaliação (DE/A)

VTI (total) = R$

Utilizada

Planimetrada . 2.285,9648

1_,1asse v111

(*)

N' PROCESSO:

CÓDIGO

.._,,c1::,::,t::

28/DFE

SR:

CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
INSTITUTO NACIONAL OE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

Nome:

1r~ome
1

Matricula·

0,33ú8

1
3

,· .: 1

Nome:

Matrícula;

Jardel !::lias Gauer
1614915

, ... _J

IMÓ~-L-:

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA
DATA:
SR:

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E DO ENTORNO

1

13/07/2018
28

MUNICIPIO:

Fazenda Piratinga ou São Cristovão
Formoso

~~~~"iii11'J!§gtP,Ql!M~,ll~J,!;if!fi!l~liií~.\it,~ ~3U~':!i-~,§Q~~~~Jt4~S~§l@J;~~P,~~tQ~Q!:~i;tll,~9iiWJ';!(,(§i~~ir\lflijI\;:~lilí':ft::,lf'
Reserva legal total
Averbada

Há.descrição das limitações para as áreas do imóvel?
Descrição de solos coerente com sua classificação?

Efetivamente preservada
Preservação Permanente corr.etamente classificada?
[i] Sim
□ Não

Nota Agronômica
Coerente com a descrição dos solos?
Compatível com a planilha de preços referenciais?
Cálculo correto?
Comentários:

Comentários:

□ Não
Não

[i] Sim
[i] Sim

O

[i] Sim

O
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Sim
Sim

Não
Não
Não
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Utilizou o custo de reposição?
Gl
Os cálculos estão corretos?
r:,
r:i
Apresenta coerência?
·
Utilizou fator de comercialização?
Foi avaliada pastagem ern área de reserva legal?
n
Foi avaliada pastagem em área do pres. permanente?
--~---~~~-Foram avaliadas outras benfeitorias em área de reserva legal?
n
Foram avaliadas outras benfeitorias em área_ de pres. permanente?
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Não
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Casa sede, Curral, Cercas de Divisa, Cercas Internas, ·Estradas, Ponte,
Cocho de Sal;
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)Descriç·ão da metodologia -

(Vide Metodologia Avaliatória, no Laudo de Avaliação.
1
Método de saneamento:
w 3U}~
Saneou apenas uma vez a média ?
GJ. Sim
1
;Pesquisa
G] Para u in1óve! padrão da região
LJ 0Ct,Jc11-G11.:id !,Jéii'éi 0 'v' Í i>i
Descreveu o imóvel paradigma
Número rle imóveis pesquisarlos
Amostra
F!chas de cc!eta
Cálculos
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LJ

o

Desvio Padrão
Não
Para o imóvei avaiiando

LJ Chauvenet

G] Siudeni
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LJ Descreveu o imóvel padrão da região
11
jNúmem rle imóveis após o saneamento
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Não
□ Sim
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Não
[i]
Sim
Os cálculos estão todos corretos?
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iais?
referenc
1[i] Sim
preços
de
Preço do imóvel compatível com a planilha
5,25
1
1
Benfeitorias / Valor total do imóvel: (%)
1 [i] Sim

ID

Não

1

I □

Não
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[i] pela planilha /
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NOME DO IMÓVEL
Gado Bravo
Fazenda MaterDei
Fazenda MaterDei
Faz. Piratinga Ou São Cristovã o
Fazenda Piratinga Ou São Cristovão

MUNICÍPIO

ÁREA (ha)

VALOR TOTAL (R$)

VALOR BENFEIT. (R$)

Buritis - MG
Buritis - MG
Buritis - MG
Formoso - MG
Formos o- MG

418,987 6
151,800 0
198,702 4
318,009 4
135,300 0

800.000,00
455.000,00
595.000,00
800.240,00
473.550,00

9.000,00
110.985,68
6.000,00
0,00
61.855,68
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separado

Jardel Elias Gauer

Nome:
Nome:

Sim
Não

Nome: _

Matricul a:
Matricul a:
Matricul a:

1614915
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NOTA
AGRON.
0,3469
0,4307
0,3517
0,3609
0,3452
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