
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO 

 PROCESSO: ExFis 0001772-68.2011.5.18.0007

 EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

 EXECUTADO: GOIAS REFRIGERANTES SA

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

ID do mandado: d61d339

Destinatário: IMÓVEL

Certifico que compareci, em 19/02/2021, às 11h40, à Rua T-47, esq. c/ Avenida T-3, Qd. 29, Lts.

09/13, Setor Bueno, Goiânia/GO, e do imóvel a seguir descrito:procedi à penhora e avaliação 

- um lote de terras para construção urbana nº 09/10/11/12/13, da quadraMatrícula nº 182.853 - 
29, sito à Avenida T-3, no Setor Bueno, com área de 3.920,00 m², medindo: 40,75 m de frente;

35,00 m pela linha de fundo com o lote 08; 48,50 m + 23,00 m + 29,00 m pelo lado direito com os

lotes 14, 06 e 07; 75,00 m pelo lado esquerdo com a Rua T-47 e 15,70 m pela linha curva –

Avenida T-3 com  a Rua T-47, bem como a casa residencial nele edificada contendo 02 quartos,

sala, cozinha, banheiro, área de serviço e 02 barracões nos fundos com 03 cômodos cada um.

o terreno está murado, com a presença de ofendículos, e nele há quatroObservações: 
construções: um galpão de aproximadamente 280 m², sem subdivisões internas; um galpão

principal com aproximadamente 560 m², possuindo 01 (um) vestiário com banheiros e chuveiros,

01 (um) almoxarifado, 01 (uma) sala com 05 (cinco) ambientes, 01 (um) refeitório com cozinha

conjugada; uma construção de aproximadamente 155 m², com 01 (um) banheiro, 01 (uma) copa

e 03 (três) ambientes; uma construção sem teto, aparentando ser uma espécie de oficina.

.VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 8.240.000,00 (oito milhões, duzentos e quarenta mil reais)

Devido às características peculiares do imóvel, o que dificulta a formação de amostra para

avaliação por comparação, optou-se pela aplicação do Método Evolutivo, previsto na Norma

ABNT-NBR 14653-2, o qual considera em separado o valor do terreno e das benfeitorias

depreciadas, .conforme demonstrativo em anexo
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Anoto que a descrições das benfeitorias e as medições foram feitas pela Oficiala de Justiça

Marjorie Brenda Gouveia Rocha, nos autos do processo 0010400-20.2014.5.18.0014, por

ocasião do cumprimento do mandado de ID 25349ec.

Certifico que no momento da diligência fui atendida pelo Sr. Francisco Eleilton Silva Nascimento,

que afirmou que o imóvel está sendo utilizado, desde 2019, pela empresa “Jofege Pavimentação

, da qual é funcionário, mediante termo de cessão de uso, o qual foie Construção Ltda”

recentemente renovado por mais 12 (doze) meses. O Sr. Francisco acompanhou-me até o

galpão menor e me apresentou ao Sr. João Batista, que estava almoçando ali, afirmando que ele

seria funcionário da executada GOIÁS REFRIGERANTES SA. O Sr. João Batista, porém,

afirmou que não receberia o mandado pois, apesar de trabalhar como vigilante para a executada,

não tinha contato com os representantes desta e que em razão de recentes mudanças na

estrutura da empresa .“não sabia nem mesmo quem era seu patrão”

Certifico que o Sr. João Batista informou-me um contato telefônico (62-98401-3897), que afirmou

ser do Sr. Robson, que, segundo ele, seria funcionário do setor de contabilidade da reclamada.

Telefonei, então, para o Sr. Robson, o qual afirmou que não tinha nenhuma relação com a

empresa executada. Disse que era contador e que apenas havia prestado um serviço de

levantamento de débitos fiscais da executada para um cliente que estava cogitando a

possibilidade de adquiri-la.

Diante do que foi narrado, não foi possível intimar a empresa executada da penhora realizada.

Desta forma, devolvo o mandado para  ao oficial de justiça responsável para queredistribuição

seja feito o registro da penhora (CRI da 1ª Circunscrição de Goiânia - Av. T-9, esq. c/ Rua C-

211, nº 2.310, salas 5, 6 e 7, térreo, Ed. Inove Intelligent Place, Jardim América, Goiânia

/GO).

, 20 de fevereiro de 2021
THAISA ALMEIDA AVELINO LUSTOSA
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7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA 
Autos: ExFis 0001772-68.2011.5.18.0007 
Mandado: ID d61d339 
Exequente: União Federal (PGFN) 
Executado: Goiás Refrigerantes SA 
Valor da execução em 09/02/2020: R$ 16.699,79 

 
AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO 

 
No dia 19/02/2021, às 11h40, compareci à Rua T-47, esq. c/ Avenida T-3, Qd. 29, Lts. 09/13, 

Setor Bueno, Goiânia/GO, e penhorei e avaliei o imóvel abaixo descrito: 

Descrição – um lote de terras para construção urbana nº 09/10/11/12/13, da quadra 29, sito 

à Avenida T-3, no Setor Bueno, com área de 3.920,00 m², medindo: 40,75 m de frente; 35,00 

m pela linha de fundo com o lote 08; 48,50 m + 23,00 m + 29,00 m pelo lado direito com os 

lotes 14, 06 e 07; 75,00 m pelo lado esquerdo com a Rua T-47 e 15,70 m pela linha curva – 

Avenida T-3 com  a Rua T-47, bem como a casa residencial nele edificada contendo 02 

quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e 02 barracões nos fundos com 03 cômodos 

cada um. 

Matrícula –  182.853 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia. 

Endereço atualizado – Rua T-47, Qd. 29, Lts. 09/13, Setor Bueno, Goiânia/GO. 

Benfeitorias – o terreno está murado, com a presença de ofendículos, e nele há quatro 

construções: um galpão de aproximadamente 280 m², sem subdivisões internas; um galpão 

principal com aproximadamente 560 m², possuindo 01 (um) vestiário com banheiros e 

chuveiros, 01 (um) almoxarifado, 01 (uma) sala com 05 (cinco) ambientes, 01 (um) refeitório 

com cozinha conjugada; uma construção de aproximadamente 155 m², com 01 (um) 

banheiro, 01 (uma) copa e 03 (três) ambientes; uma construção sem teto, aparentando ser 

uma espécie de oficina. 

Ocupação – Mediante termo de cessão de uso, a empresa “Jofege Pavimentação e 

Construção Ltda” está utilizando o imóvel desde 2019, tendo recentemente renovado o termo 

por mais 12 (doze) meses. 

Avaliação – R$ 8.240.000,00 (oito milhões, duzentos e quarenta mil reais). 

Devido às características peculiares do imóvel, o que dificulta a formação de amostra para 

avaliação por comparação, optou-se pela aplicação do Método Evolutivo, previsto na Norma 

ABNT-NBR 14653-2, o qual considera em separado o valor do terreno e das benfeitorias 

depreciadas, conforme demonstrativo em anexo. 

assinado eletronicamente 

Thaísa Almeida Avelino Lustosa 
Oficiala de Justiça Avaliadora 
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7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA 
Autos: 0001772-68.2011.5.18.0007 
Mandado: ID d61d339 
 

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO 
 

1. TERRENO 
 
 

 IMÓVEL 1 IMÓVEL 2 IMÓVEL 3 
 
 

Anúncio 

https://www.vivareal.co
m.br/imovel/lote-terreno-
setor-bueno-bairros-
goiania-864m2-venda-
RS1750000-id-
2486144746/  

https://www.vivareal.co
m.br/imovel/lote-terreno-
setor-bueno-bairros-
goiania-746m2-venda-
RS1600000-id-
2460585009/  

https://www.wimoveis.co
m.br/propriedades/terren
o-a-venda-577-m-sup2--
por-r$1.400.000-setor-
2951649369.html  

Endereço Rua T-44 Avenida T-2 Avenida Perimetral 
Bairro Setor Bueno Setor Bueno Setor Bueno 

Área do 
terreno 

864 m² 746 m² 577 m² 

Valor 
anunciado 

R$ 1.750.000,00 R$ 1.600.000,00 R$ 1.400.000,00 

Valor por 
m² 

R$ 2.025,46 R$ 2.144,77 R$ 2.426,34 

 
VALOR MÉDIO DO M² COM BASE NOS DADOS COLETADOS 

 
 VALOR DO M² 
 R$ 2.025,46 
 R$ 2.144,77 
 R$ 2.426,34 
TOTAL R$ 6.596,57 
MÉDIA R$ 2.198,85 
- 10% (regateio) R$ 1.978,96/m² 

 
CÁLCULO DO VALOR DO TERRENO 

 
Área total 3.920,00 m² 
Valor do m² R$ 1.978,96 
Valor do terreno (com o arredondamento usual) R$ 7.760.000,00 

 

 

2. BENFEITORIAS 
 
Terreno murado, com 04 (quatro) construções: 1) um galpão de aproximadamente 
280 m², sem subdivisões internas; 2) um galpão principal com aproximadamente 560 
m², com 01 (um) vestiário com banheiros e chuveiros, 01 (um) almoxarifado, 01 (sala) 
com 05 (cinco) ambientes, 01 (um) refeitório com cozinha conjugada; 3) uma 
construção de aproximadamente 155 m², com 01 (um) banheiro, 01 (uma) copa e 03 
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(três) ambientes; 4) uma construção sem teto, aparentando ser uma espécie de 
oficina. 
 
Determinação do valor das benfeitorias:  
 
2.1) Itens 1 e 2 
Para valorar os dois galpões (itens 1 e 2), considerei como referencial o valor do Custo 
Unitário Básico da Construção Civil – CUB, obtido na página eletrônica do Sindicato da 
Indústria da Construção no Estado de Goiás, cujo valor relativo ao mês de janeiro/2021, 
para projetos no modelo galpão industrial (GI) é de R$ 797,21/m². Sobre o valor obtido 
como custo de reprodução da obra nova foi aplicado um percentual de depreciação de 
51,9%, conforme Tabela de Depreciação de Ross-Heidecke, considerando os seguintes 
critérios: 
- estado de conservação: entre reparos simples e importantes (classificação F); 
- percentual de vida decorrido: 40%, considerada a estimativa de vida útil de 50 anos para 
galpões em alvenaria, admitida na prática de avaliação (foi considerada a idade aparente). 
Considerando que a construção se encontra pronta e disponível para o mercado, sobre o 
valor das benfeitorias depreciadas foi aplicado um acréscimo de 10% para contemplar a 
vantagem da coisa feita, índice usual na prática de avaliação e originário do Manual de 
Avaliação da Secretaria de Patrimônio da União. 
 

CÁLCULO DO VALOR DA CONSTRUÇÃO (GALPÕES – ITENS 1 E 2) 
 

Área construída (aproximada) 840 m² 
Valor do m² (CUB) R$ 797,21 
Custo de reprodução R$ 669.656,40 
Depreciação (-51,9%) R$ 347.551,67 
Vantagem da coisa feita (+10%) R$ 32.210,47 

Valor dos itens 1 e 2 (com o arredondamento usual) R$ 355.000,00 
 
2.2) Item 3 
Para valorar a construção indicada no item 3, considerei como referencial o valor do Custo 
Unitário Básico da Construção Civil – CUB, obtido na página eletrônica do Sindicato da 
Indústria da Construção no Estado de Goiás, cujo valor relativo ao mês de janeiro/2021, 
para projetos no modelo comercial (CSL-8), padrão normal, é de R$ 1.432,19/m². Sobre o 
valor obtido como custo de reprodução da obra nova foi aplicado um percentual de 
depreciação de 48,4%, conforme Tabela de Depreciação de Ross-Heidecke, considerando 
os seguintes critérios: 
- estado de conservação: entre reparos simples e importantes (classificação F); 
- percentual de vida decorrido: 34%, considerada a estimativa de vida útil de 60 anos para 
escritórios, admitida na prática de avaliação (foi considerada a idade aparente). 
Considerando que a construção se encontra pronta e disponível para o mercado, sobre o 
valor das benfeitorias depreciadas foi aplicado um acréscimo de 10% para contemplar a 
vantagem da coisa feita, índice usual na prática de avaliação e originário do Manual de 
Avaliação da Secretaria de Patrimônio da União. 
 

CÁLCULO DO VALOR DA CONSTRUÇÃO (ITEM 3) 
 

Área construída (aproximada) 155 m² 
Valor do m² (CUB) R$ 1.432,19 
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Custo de reprodução R$ 221.989,45 
Depreciação (-48,4%) R$ 107.442,89 
Vantagem da coisa feita (+10%) R$ 11.454,65 

Valor do item 3 (com o arredondamento usual) R$ 125.000,00 
 
O item 4 não entrou no cálculo porque considerei que não tem valor comercial. 
 

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL 
 

Terreno R$ 7.760.000,00 
Construção (itens 1 e 2) R$ 355.000,00 
Construção (item 3) R$ 125.000,00 

TOTAL R$ 8.240.000,00 
 
 

assinado eletronicamente 

Thaísa Almeida Avelino Lustosa 
Oficiala de Justiça Avaliadora 
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7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA 
Autos: ExFis 0001772-68.2011.5.18.0007 
Mandado: ID d61d339 
Exequente: União Federal (PGFN) 
Executado: Goiás Refrigerantes SA 
Valor da execução em 09/02/2020: R$ 16.699,79 
 

FOTOGRAFIAS: 
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