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EXMO(a). SR(a). DR(a). JUIZ(a) DE DIREITO DA 37ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE SÃO PAULO  FÓRUM CÍVEL CENTRAL 
 

Processo nº: 1117562-19.2014.8.26.0100 

Classe - Assunto Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 

Exequente: BANCO DO BRASIL S/A 

Executado: João Aílton Teixeira e outro 

 

 

 

LAUDO PERICIAL 
 

 

 

1. OBJETIVO 

 

O presente trabalho pericial tem como foco a avaliação de um imóvel constante nos 

autos, sendo matrícula 110.120, localizado no bairro Barra Funda, rua Conselheiro 

Brotero, número 79, São Paulo  SP. O imóvel em questão possuí 204m² de área 

construída, conforme Certidão de Dados Cadastrais. 

Ao realizar a perícia encontramos o imóvel fechado e vazio, e não houve 

comparecimento do réu para permitir acesso para vistoria. Deste modo esta perícia será 

realizada de modo indireto. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

A presente perícia atendeu todos os requisitos necessários e exigidos pela NBR 

13752/96 - Perícias de engenharia na construção civil (norma que fixa os critérios e 

procedimentos relativos às perícias de engenharia na construção civil), em seu item 

4.3.2  Requisitos essenciais. Todos foram condicionados tanto quanto à abrangência 

das investigações, confiabilidade e adequação das informações obtidas quanto à 

qualidade das análises técnicas e ao menor grau de subjetividade emprestado pelo 

perito. 
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3. VISTORIA E CARACTERIZAÇÃO 

a. ANÁLISE DA REGIÃO 

 

 
Figura 1. Localização 

 

 
Figura 2. Características Zona Centralidade (ZC) 
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Figura 3. Infraestrutura urbana 

 

O imóvel avaliando encontra-se a menos de 1km de: escola, universidade, hospital, 

supermercado e rede bancária. Está há 350m do ponto de ônibus mais próximo e há 

590m da estação de metrô Marechal Deodoro. 

 

O tradicional bairro Barra Funda encontra-se na Zona Oeste de São Paulo, e fica na área 

central da metrópole. Apesar de ser um bairro antigo, vem sofrendo nos últimos anos o 

processo de revitalização, indicado pelos investimentos em imóveis mais caros na região 

entre Perdizes e Barra Funda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminação Possui

Pavimento Possui

Guias Possui

Sarjetas Possui

Água Possui

Esgoto Possui

Energia Possui

Telefone Possui

Internet Possui

Gás Não possui

Coleta de lixo Possui

Ônibus Possui

Trem Não possui

Melhoramento 
Urbano

Situação
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b. MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 
Figura 4. Vista da rua 

 
Figura 5. Vista da rua 
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Figura 6. Fachada 
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Figura 7. Identificação numérica 

 
Figura 8. Vista aérea do imóvel 
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Figura 9. Vista aérea do imóvel 

 

 
Figura 10. Vista aérea do imóvel. 
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Figura 11. Vista aérea do imóvel. 

 

No ANEXO 1 fizemos a Pesquisa de Dados de Mercado com imóveis na mesma região 

que o imóvel avaliando. 

 

 
 

 

 

 

Tabela 1 - Pesquisa de Dados de Mercado

Dado Área (m²)  Valor R$ 
 Valor 

unitário R$/m² 
 Heidecke  Padrão 

1 145,00     710.000,00R$    4.896,55R$  18,10% 1,0700

2 140,00     480.000,00R$    3.428,57R$  8,09% 1,0700

3 130,00     620.000,00R$    4.769,23R$  52,60% 1,0700

4 265,00     750.000,00R$    2.830,19R$  8,09% 1,0700

5 150,00     430.000,00R$    2.866,67R$  2,52% 1,2510

6 200,00     740.000,00R$    3.700,00R$  55,60% 0,9190

� ������� ��� ����� 	� ��
 ����������  ��  ����� ���� �� �� �� �� �� �� ��� ��� 	�  �
� �	� �� �� �� ��� ������ �� ������ � �� � �� �� �������������
������� �� ��!�" �# ��� �!�!! ��$�� 	�% �&'(" �

) � �� ������ �* �$ �� �� ���� 	� ��
 ����� ��� ��� 	�  �
 ��� ����)�+%,�-)./.
%,%0. �1 ��� ���
� �/ ��� ��� �) � �� �� �2 ��� ��
 � ���� ���
 �� ������!&��!��3 ��� ��� ���� ��4 ����5/6/��"!&#�� 
 #7 8 9 : ; < B



EDUARDO EIJI ARAKI 
ENGENHEIRO CIVIL - PERITO 

Página 9 de 12 
 

 

De acordo com a NBR 14.653-2 para atendermos o Grau de Fundamentação II, 

tratamento por fatores, o número de amostras de dados de mercado deverá ser de: 

 

Grau I:  N = 3 

Grau II: N = 6 

Grau III: N = 12 

 

Então para mantermos o Grau de Fundamentação II devemos ter a menos 6 dados de 

mercado. Pela Tabela 1 vemos que possuímos a quantidade suficiente de dados de 

mercado. 

 

Em seguida realizamos a homogeneização dos valores unitários dos imóveis 

pesquisados. Para isso utilizamos a metodologia de tratamento por fatores, conforme 

preconizada na NBR 14.653  Avaliação de imóveis e também utilizamos a Norma de 

Avaliação de Imóveis do IBAPE  Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 

Engenharia. 

 

No tratamento por fatores realizamos a homogeneização dos preços utilizando 2 

Fatores de Homogeneização, sendo eles: 

 

 Fator Oferta 

 Fator Área 

 Fator Padrão 

 Fator Depreciação 

 

 

1) Fator Oferta (Fo) 

 

A superestimativa dos dados de oferta (elasticidade dos negócios) deverá ser 

descontada do valor total pela aplicação do fator médio observado no mercado. Na 

impossibilidade da sua determinação, pode ser aplicado o fator consagrado 0,9 

(desconto de 10% sobre o preço original pedido). Todos os demais fatores devem ser 

considerados após a aplicação do fator oferta. 
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2) Fator Área (Fa) 

 

do eng. Antônio Abunahman, publicado pela Editora Pini, deve ser calculado pela 

seguinte equação:  

 

  
 

 

3) Fator Padrão 

 

As diferenças de padrão construtivo devem ser ponderadas pela relação entre os 

respectivos valores de benfeitoria que melhor se aproximem dos seus respectivos 

padrões. Recomenda-

 

 

4) Fator de depreciação 

 

A depreciação é a medida da deterioração de um bem, seja ele um imóvel, máquina ou 

equipamento de quaisquer naturezas. Para calcular o fator depreciação utilizaremos o 

método Ross-Heidecke. 
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3) CONCLUSÃO 

Calculando o valor do imóvel teremos: 

 

Área do imóvel x Valor Unitário Médio 

204,00m² x R$ 2.982,38 = R$ 608.405,12 

Arredondando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Valor Unitário Médio - Tratamento por fatores

Fator 
Área 
(Fa)

Fator 
Oferta 

(Fo)

Fator Ross-
Heidecke

Fator 
Padrão

1 710.000,00R$      145,00      4.896,55R$     0,96 0,95 0,96 0,69 2.751,64R$                           

2 480.000,00R$      140,00      3.428,57R$     0,95 0,95 1,10 1,00 3.434,38R$                           

3 620.000,00R$      130,00      4.769,23R$     0,95 0,95 0,96 0,69 2.618,13R$                           

4 750.000,00R$      265,00      2.830,19R$     1,03 0,95 0,98 1,00 2.734,27R$                           

5 430.000,00R$      150,00      2.866,67R$     0,96 0,95 1,00 1,00 2.615,24R$                           

6 740.000,00R$      200,00      3.700,00R$     1,00 0,95 0,96 1,00 3.353,20R$                           

Valor médio= 2.917,81R$                           

Valor Unitário 
homogeneizado R$/m²

Dado Valor R$
Valor unitário 

R$/m²

 Área 
construída 

(m²) 

FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO

R$ 608.400,00 

(Seiscentos e oito mil quatrocentos reais) 
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4) ANEXOS 

 

1 - Pesquisa de preços de imóveis comparativos. 

2  Certidão de Dados Cadastrais. 

 

 

 

Desta maneira damos por encerrado este laudo pericial. Ficamos à disposição para 

maiores informações e esclarecimentos que V.Exa. queira solicitar. 

 

São Paulo, 11 de março de 2021. 

 

 

 

Eduardo Eiji Araki 

Engenheiro Civil - CREASP 5060572201 

eduardo@arakiengenharia.com.br - (11) 9 8742 9002 
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PESQUISA DE MERCADO 

 

 

1) Endereço: Rua Marta, 3 - Barra Funda, São Paulo  SP  

Preço: R$ 710.000 

Área: 145m² 

Anunciante: LIGUE IMOVEIS S/S LTDA 

Contato: (11) 3785-6000 

Link da pesquisa: https://www.vivareal.com.br/imovel/sobrado-3-quartos-barra-

funda-zona-oeste-sao-paulo-com-garagem-145m2-venda-RS710000-id-2486356881/  

Data da pesquisa: 10/03/2021 
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2) Endereço: Rua Leonardo Jones Júnior - Barra Funda, São Paulo - SP 

Preço: R$ 480.000 

Área: 140m² 

Anunciante: INCASA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 

Contato: (11) 3368-6855 ou (11) 96174-7563 

Link da pesquisa: https://www.vivareal.com.br/imovel/casa-3-quartos-barra-funda-

zona-oeste-sao-paulo-140m2-venda-RS480000-id-2501460873/  

Data da pesquisa: 10/03/2021 
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3) Endereço: Rua Cruzeiro, 906 - Barra Funda, São Paulo - SP 

Preço: R$ 620.000 

Área: 130m² 

Anunciante: Danielle Cristina de Barros 

Contato: (11) 98338-8268 

Link da pesquisa: https://www.vivareal.com.br/imovel/sobrado-3-quartos-barra-

funda-zona-oeste-sao-paulo-130m2-venda-RS620000-id-2492394377/  

Data da pesquisa: 10/03/2021 
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4) Endereço: Rua Vitorino Carmilo - Barra Funda, São Paulo - SP 

Preço: R$ 750.000 

Área: 265 m² 

Anunciante: RI Negócios Imobiliários 

Contato: (11) 5531-2420 ou (11) 98562-1042 

Link da pesquisa: https://www.vivareal.com.br/imovel/sobrado-4-quartos-barra-

funda-zona-oeste-sao-paulo-com-garagem-265m2-venda-RS750000-id-2513170476/  

Data da pesquisa: 10/03/2021 
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5) Endereço: Barra Funda, São Paulo - SP 

Preço: R$ 430.000 

Área: 150 m² 

Anunciante: Lef Properties 

Contato: (11) 4550-4000 ou (11) 96396-3684 

Link da pesquisa: https://www.vivareal.com.br/imovel/casa-2-quartos-barra-funda-

zona-oeste-sao-paulo-com-garagem-150m2-venda-RS430000-id-2463850601/  

Data da pesquisa: 10/03/2021 
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6) Endereço: Rua Conselheiro Brotero, 121 - Barra Funda, São Paulo - SP 

Preço: R$ 740.000 

Área: 200 m² 

Anunciante: Abivel Imóveis 

Contato: (11) 2936-9751 ou (11) 99286-0939 

Link da pesquisa: https://www.vivareal.com.br/imovel/sobrado-3-quartos-barra-

funda-zona-oeste-sao-paulo-com-garagem-200m2-venda-RS740000-id-2452536345/  

Data da pesquisa: 10/03/2021 
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Certidão expedida via Internet - Portaria SF nº 008/2004, de 28/01/2004.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada, até o dia 07/06/2021, em

1.726,00- da construção:

1.934,00- de terreno:

Imóvel localizado na 1ª Subdivisão da Zona Urbana

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/certidoes/

EDUARDO EIJI ARAKI (CPF 164.052.248-48)

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de São Paulo atualizar os dados constantes do Cadastro 
Imobiliário Fiscal, apurados ou verificados a qualquer tempo, inclusive em relação ao exercício abrangido por 
esta certidão, a Secretaria Municipal da Fazenda CERTIFICA que os dados cadastrais acima foram utilizados no 
lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano do imóvel do exercício de 2021.

2.2021.000747775-8

Data de Emissão:

Número do Documento:

Solicitante:

09/03/2021

Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU

BARRA FUNDA   CEP 01154-001

BARRA FUNDA   CEP 01154-001

R CONSELHEIRO BROTERO, 79

R CONSELHEIRO BROTERO, 79

Valores de m² (R$):

Local do Imóvel:

Endereço para entrega da notificação:

Contribuinte(s):

CPF 080.467.788-34
CPF 013.232.288-96

EDUARDO FELIPE CONSUL
JOAO AILTON TEIXEIRA

2021

020.026.0028-7Cadastro do Imóvel:

288.726,00- da construção:
0,00- da área não incorporada:

113.854,00

402.580,00Base de cálculo do IPTU:

- da área incorporada:

Valores para fins de cálculo do IPTU (R$):

Dados cadastrais da construção:

5,90Testada (m):
0Área não incorporada  (m²):

Área incorporada (m²): 76

76Área total (m²):
1,0000Fração ideal:

comercial

204

68Área ocupada pela construção (m²): Uso:

Área construída (m²): Padrão da construção: 3-B

2001Ano da construção corrigido:

Dados cadastrais do terreno:
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Calculadora TJSP

Início (https://www.aasp.org.br) /  Suporte pro�ssional (https://www.aasp.org.br/suporte-pro�ssional/)
/  Cálculos (https://www.aasp.org.br/suporte-pro�ssional/calculos/) /  Calculadora TJSP

Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP

Informe os dados originais para o cálculo:

Instruções

Selecione o Mês/Ano da época, em seguida digite o valor da moeda da época e por último selecione o Mês/Ano para o qual o

valor digitado deverá ser corrigido.

Este serviço é meramente supletivo, não valendo, portanto, como fonte o�cial de elaboração de cálculos judiciais.

O sistema utiliza apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula, podendo apresentar eventuais diferenças em relação a

cálculos que utilizem mais casas decimais.

Exemplo: 

Atualização até Outubro de 2004, do valor de Cz$ 1.000,00, �xado em Janeiro/88 Cz$ 1.000,00 : 596,94 (Jan/88) x 32,477896

(Out/2004) = 54,407303.

Valor atualizado:  R$ 625.608,56    

O valor R$ 608.400,00 de 3/2021 atualizado até 07/2021 é R$ 625.608,55 (Índice de 08/2021 ainda não disponível para cálculo).

* Sistema meramente informativo não valendo, portanto, como fonte o�cial de elaboração de cálculos judiciais

R$ 608.400,00
Valor

Data inicial

▼Março ▼2021

Atualizar para

▼Agosto ▼2021

CALCULAR

(https://www.aasp.org.br)
 IMPRIMA SEUS BOLETOS

(HTTPS://CARRINHO.AASP.ORG.BR/#/BOLETOS)

MINHA CONTA

ASSOCIE-SE (HTTPS://WWW.AASP.ORG.BR/VOCEAQUI)

Posso te ajudar?

https://www.aasp.org.br/
https://www.aasp.org.br/suporte-profissional/
https://www.aasp.org.br/suporte-profissional/calculos/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.aasp.org.br/
https://carrinho.aasp.org.br/#/boletos
javascript: void(0)
https://www.aasp.org.br/voceaqui
javascript: void(0)
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O sistema, por utilizar apenas 02 (duas) casas, arredondará o valor para R$ 54,41. 

Assim, quando a terceira casa decimal for superior a 5 (cinco), haverá arredondamento para cima.

Observação I

Os fatores de atualização monetária estão disponíveis desde Out/1964 até o mês e ano atual.

Observação II

Os fatores de atualização monetária foram compostos pela aplicação dos seguintes índices:

Out/64 a Fev/86 ORTN

Mar/86 e Mar/87 a Jan/89 OTN

Abr/86 a Fev/87 OTN "pro-rata"

Fev/89 42,72% (conforme STJ, índice de Jan/89)

Mar/89 10,14% (conforme STJ, índice de Fev/89)

Abr/89 a Mar/91 IPC do IBGE (Mar/89 a Fev/91)

Abr/91 a Jul/94 INPC do IBGE (Mar/91 a Jun/94)

Ago/94 a Jul/95 IPC-r do IBGE (Jul/94 a Jun/95)

Ago/95 em diante INPC do IBGE (Jul/95 em diante) sendo que, com relação à
aplicação da de�ação, a matéria �cará "sub judice"

Observação III

Nova tabela de Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, em cumprimento ao que �cou decidido no Processo G-

36.676/02, considerando o índice de 10.14%, relativo ao mês de Fevereiro de 1989, ao invés de 23.60%.

Informações complementares sobre a aplicação da tabela poderão ser obtidas no DEPRE 3 - Divisão Técnica de Assessoria e

Contador de Segunda Instância, na Rua dos Sorocabanos, nº 680, telefone 6914-9333.

Observações da AASP

I - Em 15/01/1989 a moeda foi alterada de Cruzado (Cz$) para Cruzado Novo (NCz$), com exclusão de 3 (três) zeros, �cando a

OTN �xada em NCz$ 6,17 (Seis Cruzados Novos e Dezessete Centavos)

II - O STJ decidiu que o índice de correção para o mês de Janeiro de 1989 deve ser de 42.72%, conforme Recursos Especiais nº

45.382-8-SP (Boletim AASP nº 1895) e nº 43.055-0-SP (disponível em nossa biblioteca para consulta)

III - Em Abril de 1990 a tabela utiliza o percentual de 84.32% sobre o valor de Março, gerando o índice de 509,725310

(276,543680 X 84.32%), o que está de acordo com decisão do STJ - Recurso Especial nº 40.533-0-SP (Boletim AASP nº 1896)

IV - De acordo com o parecer do DEPRE, publicado no DOE Just. de 09/02/1996, p. 43, os índices à partir de Fevereiro de 1991

foram alterados em face da nova orientação da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que determina a substituição da

TR de Fevereiro de 1991 (7%), anteriormente aplicada, pelo IPC de Fevereiro de 1991 (21.87%)

Calculadora TJSP (https://www.aasp.org.br/suporte-pro�ssional/calculos-judiciais/) 

Cálculos judiciais (https://www.debit.com.br/aasp/index.php?calculo=atualiza) 

Cálculos trabalhistas (https://www.debit.com.br/aasp/index.php?calculo=trabalhista) 

   Queremos melhorar o nosso site. Esse conteúdo foi útil para você?

(https://www.aasp.org.br)
 IMPRIMA SEUS BOLETOS

(HTTPS://CARRINHO.AASP.ORG.BR/#/BOLETOS)

MINHA CONTA

ASSOCIE-SE (HTTPS://WWW.AASP.ORG.BR/VOCEAQUI)

Posso te ajudar?

https://www.aasp.org.br/suporte-profissional/calculos-judiciais/
https://www.debit.com.br/aasp/index.php?calculo=atualiza
https://www.debit.com.br/aasp/index.php?calculo=trabalhista
https://www.aasp.org.br/
https://carrinho.aasp.org.br/#/boletos
javascript: void(0)
https://www.aasp.org.br/voceaqui
javascript: void(0)
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