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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA 
DA COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA, ESTADO DE SÃO PAULO. 

    

Carta Precatória n°  

    RICARDO DE SOUZA SILVA DAS MERCÊS, 

Engenheiro Civil, CREA/SP 5069944370, na qualidade de Perito Judicial na Carta 

Precatória em epígrafe, originária dos autos  n° 0179337-96.2007.8.26.0100 em trâmite 

perante a 28ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, movida por

ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA LTDA, em face de MÁRIO DE 

CARVALHO NETO, tendo procedido aos estudos e diligências que se fizeram 

necessários, vem respeitosamente apresentar a Vossa Excelência o LAUDO 

TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL que determinou o Justo Valor,

em outubro de 2017, para o imóvel indicado as fls. 01 dos autos. 
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RESUMO DA AVALIAÇÃO 

                    LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

    Condomínio Residencial Alphaville 11  

                                                        Alameda Dourado, n° 508 

                                   Santana de Parnaíba SP

                                      Coordenadas Geográficas: S 23°2 07.37
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IMAGEM AÉREA 

Fonte: Google Earth 

CARACTERISTICAS DO TERRENO 

Formato               Relevo                     Acessibilidade                Área              Matrícula  
Regular /            Plano / Aclive /  Ótima / Boa / Regular /           m2                 n°

Irregular                Declive                           Ruim 

Regular                     Plano                                 Ótima                         870,65            101.742 

BENFEITORIAS EXISTENTES 

Área construída                                  Padrão construtivo                      Idade estimada 
          (m2)                                          Fino / Superior / Médio                  

     738,0                                                        Superior                                        25 Anos
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VALOR DOS BENS 

Terreno....................................R$1.124.346,53 

Edificação................................R$1.005.006,50

 

                                 

JUSTO VALOR DO IMÓVEL........R$ 2.130.000,00

arredondado conforme disposto no item 7.7.1a da NBR 14.563-1:2001

(DOIS MILHÕES E CENTO E TRINTA MIL REAIS) 
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - Objetivo 
  

O escopo do presente trabalho avaliatório é determinar o Justo Valor do imóvel 

urbano localizado à Alameda Dourado, n° 508, no Condomínio Residencial - Alphaville 

11, Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo. 

1.2 - Considerações 

O estudo ao bem tangível será parte integrante e probante nos autos e faz-se 

necessário em cumprimento a Carta Precatória n° em trâmite 

na Vara única de Santana de Parnaíba. O mesmo encontra-se penhorado como garantia 

de dívida na ação n° 0179337-96.2007.8.26.0100 que tramita na 28ª Vara Cível do Foro 

Central de São Paulo.  

1.3 - Documentação 

Os elementos necessários contidos nos autos para elaboração deste trabalho, 

foram considerados por premissa, como válidos e corretos, a saber:  

a) De acordo com o que consta nos autos, o imóvel encontra-se devidamente 

matriculado no CRI da Comarca De Barueri estado de São Paulo sob o n° 101.742 

em 12 de maio de 1997, com inscrição no cadastro Municipal nº 24344-62-04-

0409-00-000.

b) Na presente avaliação, não foram feitas aferições das áreas por técnicos em 

campo, considerando que assume-se que as dimensões mencionadas na 

documentação contida nos autos estão corretas. 
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2 - METODOLOGIA 

2.1 - Métodos avaliatórios 
 

Em avaliações de imóveis existem as seguintes metodologias que podem ser 

aplicadas em função da natureza do bem, da finalidade da avaliação e da disponibilidade 

de dados de mercado: 

- Método comparativo direto de dados de mercado: é aquele em que o valor do 

imóvel avaliando é obtido através da comparação direta com outros imóveis, 

homogeneizando-se os aspectos técnicos através de tratamentos matemáticos. Aplicado 

preferencialmente sempre que, e somente, se houver dados amostrais semelhantes ao 

avaliando para busca do valor de bens, tais como: terrenos, casas padronizadas, lojas, 

apartamentos, escritórios, armazéns, dentre outros.   

- Método evolutivo: Ao contrário do método supracitado, este aplica-se somente 

se não houver dados amostrais semelhantes a bem avaliando, utilizados geralmente em 

imóveis considerados de grande porte, tais como: galpões e residências de altíssimo 

padrão.   

- Método involutivo: é também aplicado em imóveis onde não há dados 

semelhantes, tais como: áreas urbanas própria para loteamentos e incorporações. 

- Método de capitalização de renda: é utilizado para determinar o valor do 

imóvel considerado como capital de renda. É um método que está sujeito a grande grau 

de subjetividade, e avalia um imóvel conforme a receita que ele é capaz de gerar. Aplicado 

preferencialmente em busca de valor de shopping centers, hotéis, hospitais e etc. 

- Método da quantificação do custo: é caracterizado por reproduzir os custos de 

construção do imóvel avaliando, com base em orçamentos. Uma vez que se obtenha o

padrão construtivo, as medidas da edificação e analisadas as condições de manutenção e 

obsolescência, é exequível reproduzir o custo construtivo de qualquer edificação. 
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3 - VISTORIA TÉCNICA
 

 Aos dias 19 do mês de setembro do corrente ano, foi realizada a visita ao imóvel, 

juntamente com o Proprietário Sr. Mário de Carvalho Neto. O signatário procedeu à

vistoria técnica, tendo constatado que o mesmo está habitado. Verificou-se no imóvel 

avaliando as características da edificação e topografia, bem como sua localização, 

facilidades de acesso e tipo de adensamento do entorno, e todos os demais fatores que

possam vir a influir no valor. 

3.1 - Localização do imóvel 
 

 O imóvel avaliando localiza-se à Alameda Dourado, n° 508 Esquina com Al.

Tucunaré - Alphaville, no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo. 
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3.2  Situação 
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3.3 - Caracterização do logradouro de situação 
 

A Estrada Municipal Bela Vista, com mão dupla de direção, é o principal acesso 

ao Condomínio Residencial Alphaville 11, sendo a via de acesso e as vias do 

condomínio 100% pavimentadas.  

3.4 - Características da região 
 

 Trata-se de uma região completamente ocupada por imóveis de médio e alto 

padrão, suprida por prestadores de serviços e por instituições que se inserem no entorno 

do imóvel avaliando. O logradouro público e privado (Condomínio Residencial 

Alphaville 11) é munido por todas as infraestruturas urbanas necessárias usualmente 

encontradas no município, a saber: 

a) Distribuição de energia elétrica; 

b) Distribuição de água potável;  

c) Redes coletoras de aguas pluviais e esgotos; 

d) Infraestrutura para comunicações (telefonia, internet, tv a cabo); 

e) Coleta de resíduos sólidos domiciliares; 

f) Acesso a transporte público; 

g) Iluminação pública; 

h) Serviço postal 

i) Equipamentos públicos e privados de educação, e; 

j) Templos religiosos. 

 Dentre os serviços e instituições que se inserem no entorno do imóvel avaliando, 

destaca-se a existência de estabelecimentos comercias e segurança privada. 
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Vista geral da fachada do imóvel 

3.5 - O IMÓVEL 
  

 O imóvel compõe-se de lote de um terreno, e uma edificação residencial de dois 

pavimentos, situada no número 508, Alameda Dourado, no Condomínio Residencial 

Alphaville 11, no Munícipio de Santana de Parnaíba e Comarca de Barueri, do Estado de 

São Paulo. 
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3.6 - CARACTERISTICAS DO LOTE 

Formato               Relevo                     Acessibilidade                Área              Matrícula  
Regular /            Plano / Aclive /  Ótima / Boa / Regular /           m2                 n°

Irregular                Declive                           Ruim 

Regular                 Plano                                 Ótima                         870,65              101.742 

3.7  CARACTERISTICAS DA EDIFICAÇÃO

Área construída                                  Padrão construtivo                      Idade aparente 
          (m2)                                           Fino / Superior / Médio                  

    738, 0                                                       Superior                                      25 Anos

 O terreno possui uma edificação residencial erigida em dois pavimentos, com 

estrutura de concreto armado e fechamento dos vãos em alvenaria, revestida em 

argamassa e pintura. O tipo do acabamento utilizado no imóvel traduz o padrão da 

edificação, com implicações diretas no custo de construção.  
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Dependência : ÁREA EXTERNA (ÁREA DE LAZER) 

Piscina 

Paredes     : revestimento em pastilha e pintura. 

Piso          : revestimento em placas de pedras ornamentais e grama. 

Espaço Gourmet 
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Dependência : ÁREA INTERNA  

Paredes     : revestimento em papel de parede (necessitam reparos). 

Piso  : revestimentos diferentes nos ambientes (madeira, pedra e cerâmico). 

Forro  : revestido de gesso (necessitam reparos). 

Caixilhos : em madeira. 

Papel de Parede 
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Papel de Parede 

Forro de gesso 

fls. 197



16/35 

 

 

 

CONSTATOU-SE POR IMAGENS QUE PUDERAM SER RETIRADAS,

QUE AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IMÓVEL POSSUEM 

ACABAMENTOS DE PADRÃO SUPERIORES. PORÉM, NECESSITAM DE 

REPAROS SIMPLES. 

4 - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
 

4.1 - Critérios técnicos
 

Conforme Regulamentação, a metodologia escolhida deve ser compatível com a 

natureza do bem avaliando, a finalidade da avaliação e os dados de mercado imobiliário 

disponíveis.  

Com a finalidade de se obter o justo valor do imóvel avaliando, foi adotado o 

método comparativo direto de dados de mercado preconizado pela técnica moderna 

de avaliação, pois analisado todos os dados obtidos em pesquisas entre os métodos 

existentes, é o melhor que se enquadra ao imóvel avaliando. 
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4.2 - Diagnóstico de mercado imobiliário local 
 

 O mercado imobiliário local é ativo, possuindo inúmeros imóveis ofertados. Mas 

no tocante à atual conjuntura econômica do país, a um cenário desfavorável e sem 

previsões positivas, o mercado imobiliário deve ficar desaquecido com a estagnação da 

economia.  

 Apesar da exposição retro, o imóvel avaliando é considerado de boa liquidez.  

 

4.3 - Pesquisa de mercado 
 

 A pesquisa de dados foi realizada através de contatos e vistorias em 7 (sete) 

imóveis com características semelhantes ao avaliando, em condomínios da região. 

 Abaixo a tabela com os dados dos elementos pesquisados: 

5 - CÁLCULOS PARA OBTENÇÃO DOS VALORES 
 

 O tratamento matemático/estatístico foi utilizado para obtenção do valor do 

imóvel avaliando. Este permite conhecer, quantificar e minimizar os erros decorrentes de 

aspectos subjetivos inerentes ao mercado em estudo e, com isso, estabelecer um intervalo 

de confiança e qualificar o resultado do trabalho em Graus de Precisão.  
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5.1  Valor do terreno (Vt) 
 

 Segundo as Normas de Avaliações de Imóveis, o valor do terreno resultará do 

seguinte tratamento matemático: 

Vt = At x Vu x Cf x Cp x Ct , onde: 

  Vt  Valor do terreno    

  At  Área do terreno   : 870,65 m2 

  Vu  Valor unitário de terreno  : R$ 1.147,90 

  Cf  Coeficiente de frente  : 1,125 

  Cp  Coeficiente de profundidade : 1,00 

  Ct  Coeficiente de topografia : 1,00 

 Substituindo-se na fórmula matemática os valores numéricos, tem-se que: 

Vt = 870,65 m2 x R$ 1.147,90 x 1,125 x 1,00 x 1,00   =>  Vt = R$ 1.124.346,53 

5.2  Valor da edificação (Vb) 
 

A construção foi avaliada pelo Método de Custo de Reprodução, face ao seu tipo 

de acabamento. Por conseguinte, considera-se a depreciação advinda do estado de 

conservação e da idade aparente na seguinte equação matemática: 

Vb = Ac x i x Cc x Fo, onde: 

  Vb  Valor da benfeitoria      

  Ac  Área construída   :738,0 m2 

  i  Fator de acabamento  : 1,572 

  *Cc  Custo da construção  : R$ 1.322,57/m2  

  Fo  Fator obsolescência  E / 25 = 0,655 

Substituindo na fórmula matemática os valores numéricos, tem-se que: 

Vb = 738,0 m2 x 1,572 x R$1.322,57/m2 x 0,655 => Vb = R$ 1.005.006,50 

fls. 200



19/35 

 

 

 

5.3  JUSTO VALOR DO IMÓVEL 

 O valor do imóvel resulta da soma das parcelas acima calculadas, a saber: 

Valor do terreno.......................... R$    1.064.284,74 

Valor da edificação......................R$    1.005.006,50

Valor do imóvel...........................R$ 2.129.353,03 

 Em valor arredondado: 

JUSTO VALOR DO IMÓVEL.............R$ 2.130.000,00

(*CUB - Custo Unitário Básico da Construção Civil / m2  SindusCon/SP - setembro/2017)   
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Observadas as premissas desta avaliação a as considerações feitas ao imóvel em 

estudo, de acordo com os conhecimentos adquiridos, metodologias disponíveis nos 

Regulamentos citados neste trabalho e informações disponíveis no mercado, certifico que 

esta avalição representa de forma correta e imparcial o Justo Valor do ativo situado no 

número 508, Alameda Dourado, no Condomínio Residencial Alphaville 11, no Munícipio 

de Santana de Parnaíba e Comarca de Barueri, do Estado de São Paulo, qual seja: 

  

Válido para a data do Laudo de Avaliação  outubro de 2017, ou até a atualização do CUB 

SindusCon/SP. 

(DOIS MILHÕES E CENTO E TRINTA MIL REAIS) 

 No tocante aos aspectos técnicos da Avaliação, considerando-se o item 9 

 2: 2011 (ABNT)  Avaliação de Bens 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas  Parte 2: Imóveis Urbanos, o presente 

trabalho apresentou o Grau de Fundamentação II, e Grau de Precisão classificado como 

III. 

empenho do engenheiro de avaliações, como com o mercado e as

informações que possam ser dele extraídas. O estabelecimento inicial 

pelo contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a 

determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa 

garantia de alcance de graus elevados de fundamentação. Quanto ao 

grau de precisão, este depende exclusivamente das características do 

mercado e da amostra coletada e, por isso, não é passível de fixação a 

JUSTO VALOR DO IMÓVEL.............R$ 2.130.000,00 
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7 - TERMO DE ENCERRAMENTO

 Executado os trabalhos periciais obedecendo as normas indicadas, deu-se o 

signatário por findo o presente Laudo Pericial assinado eletronicamente, composto de 

35 (trinta e cinco) laudas numeradas sequencialmente, com 8 (oito) anexos abaixo 

relacionados, e os ANEXOS: 

I -       Materiais de suporte da avaliação. 
II    Pesquisa. 
III    Tratamentos de homogeneização. 
IV    Tabela resumo dos cálculos. 
V      Verificação dos intervalos de confiança do valor unitário. 
VI     Verificação pelo teste de Chauvenet. 
VII    . 
VIII -   Graus de Fundamentação e Precisão da Avaliação. 

  

    Nada mais havendo a relatar, encerra-se o presente trabalho 

e permaneço à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos. 

  

    Firmo o presente, 

    Santana de Parnaíba, 02 de outubro de 2017. 

    

RICARDO MERCÊS 
Engenheiro Civil 

CREA/SP 5069944370 
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ANEXOS 
 

I -Materiais para suporte à avaliação 
 

Registo do imóvel 
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Índice fiscal do Munícipio   
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Fotos do imóvel 
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II  Pesquisa 
 

Pesquisa de 7 elementos para situação paradigma. 
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III - Tratamentos de Homogeneização
Área: 

Considerou-se nos cálculos de avaliação a área útil da situação paradigma. 

Padrão do imóvel: 

Considera-se a valia diretamente proporcional ao padrão construtivo. 
Padrão do avaliando: casa padrão superior                                         Fator padrão: 1,572 

Idade estimada do imóvel avaliando:  
25 anos 

Conservação: 
Considera a valia inversamente proporcional ao estado de conservação e de manutenção.  
Estado de conservação do avaliando E                                                               k = 0,619 
R = 0,20       Fo = R + k (1- R) = 0,655 

Índice de venda: 
Ágio considerado de 10% aplicado nas ofertas dos elementos pesquisados. 
Fator consagrado = 0,90 

Topografia do avaliando: 
Em nível com o logradouro. 
Coeficiente = 1,00 

Coeficiente de frente e profundidade do avaliando: 
Cf = 1,125 
Cp = 1,00 
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 Tabela resumo dos cálculos de Homogeneização e Saneamento 
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V  Verificação dos intervalos de confiança do valor unitário

 O valor médio foi colocado à prova no tocante à correlação, com os intervalos de 

confiança adotados de ±30% conforme Regulamentação.  Sendo o valor unitário básico 

de terreno é a média aritmética saneada, qual seja, R$ 1.147,90/m2, os limites impostos 

são: 

Limite inferior (-30%).............. R$ 1.170,04/m2 

Limite superior (+30%).............R$ 1.521,05/m2 

 Houve extrapolação de 2 (dois) elementos (excluídos) dos limites do intervalo 

adotado de ±30%, conforme apresentado na tabela, sendo assim, o valor unitário básico

de área por metro quadrado obtido resultou em R$ 1.147,90/m2, sendo o Desvio Padrão 

calculado de R$ 135,11/m2, para um Coeficiente de Variação 12,81%.
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VI  Verificação estatística pelo teste de Chauvenet 

Média aritmética = R$ 1.147,90  

Coeficiente Crítico tabelado para 7 amostras = 1,80 

Valor inferior do elemento homogeneizado = R$ 1.000,06 =>

V.I = (R$ 1.147,90/m2 - R$ 1.000,06/m2) ÷ R$ 135,11/m2 = 1,09 < 1,80 

Valor superior do elemento homogeneizado = R$ 1.196, 03/m2 =>

 V.S = (R$ 1.196,03/m2 - R$ 1.147,90/m2) ÷ R$ 135,11/m2 = 0,35 < 1,80 

O teste de Chauvenet demostrou que os elementos pesquisados são relacionados 

com a média de R$ 1.147,90/m2 e Desvio Padrão de R$ 135,11. 
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VII  Verificação pelo teste estatístic
 

Aos limites de confiança calculados segundo a teoria estatística para amostras 

menor que 30 elementos: 

n = 7 elementos 

Intervalo de confiança = 80% 

Graus de liberdade (n-1) = 6 

 de Student calculado = 1,44 

 -Desvio Padrão = R$ 135,11 

Assim, aplicando-se a fórmula, Xmáx, mín = Xmédio ±  t x [ / (n  1)0,5] 

Tem-se que: 

Xmáx, Xmín = R$ 1.147,90/m2 ± 1,44 x [ R$ 135,11/m2 / (6)0,5] => 

Xmáx = R$1.227,33/m2          e         Xmín = R$1.068,47/m2 

Em conformidade com os cálculos aritméticos e estatísticos notou-se que o valor 

unitário básico de terreno mais adequado para a unidade em questão resultou em R$ 

1.147,90/m2 para um intervalo de confiança de 12,81%.
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VIII  Graus de Fundamentação e Precisão da Avaliação

a) Tabela 3 - Graus de fundamentação no tratamento por fatores conforme NBR 

14653-2:2011 

ITEM DESCRIÇÃO Grau 
    III II I 

1
Caracterização do 
imóvel avaliando 

Completa quanto a 
todas as variáveis 
analisadas 

Completa quanto 
aos fatores 
utilizados no 
tratamento 

Adoção de situação 
paradigma 

2

Quantidade mínima 
de dados de mercado 
efetivamente 
utilizados 

12 5 3

3
Identificação dos 
dados de mercado 

Apresentação de 
informações 
relativas a todas as 
características dos 
dados analisadas, 
com foto e 
características 
observadas pelo 
autor do laudo 

Apresentação de 
informações 
relativas a todas as 
características dos 
dados analisadas 

Apresentação de 
informações relativas a 
todas as características 
dos dados 
correspondentes aos 
fatores utilizados 

4
Intervalo admissível 
de ajuste para o 
conjunto de fatores 

0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50* 

NO TOCANTE A FUNDAMENTAÇÃO, O LAUDO ENQUADRA-SE NO GRAU II
                                                                                                                                   

  

 

b) Tabela 5 - Graus de precisão para tratamento de fatores conforme NBR14653 2:2011  

Graus III II I 
Amplitude do intervalo de confiança de 80% 
em torno do valor central da estimativa 

<=30% 30%-50% >50% 

                           Intervalo de confiabilidade:         12,81%, ou seja, menor que 30%     
NO TOCANTE A PRECISÃO, O LAUDO ENQUADRA-SE NO GRAU III 

 

fls. 217


