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EXMO. SR. DR. JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES DA
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/SP

REF.
PROCESSO nº 0017479-63.2018.8.26.0361
AÇÃO: - Cumprimento de Sentença – Indenização por Dano Material
FINALIDADE: Avaliação do bem penhorado
REQUERENTE: - ELISEU DE CAMPOS E OUTRO
REQUERIDO: - HERMELINO LINO DE OLIVEIRA E OUTRO

, arquiteta, cau n.º A11441-3, nomeada
como Perita Judicial, conforme consta da folha nº 97 dos Autos, vem mui respeitosamente a
presença de Vossa Excelência, apresentar o

LAUDO

TÉCNICO
DE

AVALIAÇÃO
conforme segue:
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DO IMÓVEL A SER AVALIADO / DESCRIÇÃO
Conforme TERMO DE PENHORA, constante à fl. n° 73 dos autos, o imóvel encontra-se
matriculado sob o n° 50.457 do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP,
que assim se descreve:
“ UNIDADE AUTÔNOMA designada APARTAMENTO N°. 31, localizado no 2°

andar ou 3° pavimento, do “Condomínio Residencial Chico Martins”, situado à
Rua Massao Kakiuti n°. 253, Jardim Cecilia, Distrito de Braz Cubas, neste
Município e Comarca, com a área privativa de 55,60 ms2.; área comum de 16,09
ms2.; área construída de 71,69 ms2.; fração ideal de 16,66%; participação no
terreno de 50,00 ms2.; e confronta em projeção de quem da Rua Massao Kakiuti
olha para o condomínio, pela frente com área de circulação de pedestre, e
estacionamento, pelo lado direito faz divisa com o lote 09, pelos fundos com os
apartamentos de final 12. ”
Cadastro Municipal sob n° 26.031.010.005-8

DA LOCALIZAÇÃO

A unidade autônoma, designado apartamento nº 31, objeto da Avaliação, localiza-se no 2°
andar ou 3º pavimento de um prédio de 04 pavimentos, do Condomínio Residencial Chico
Martins, localizado no perímetro urbano, em bairro periférico denominado Jardim Cecilia, da
Comarca e Município de Mogi das Cruzes/SP, onde faz frente para a Rua Massao Kakiuti, antiga
Rua Abrico conforme Lei Municipal n° 4.680 de 1997;
O imóvel tem por número oficial, o n° 253, apartamento n° 31;

O imóvel avaliando dista de aproximadamente 4,40km em linha reta da sede do município;
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Condomínio Residencial Chico Martins

Apartamento n° 31

DA VISTORIA
Constando que o apartamento residencial, desocupado, composto de 2(dois) dormitórios,
banheiro, cozinha, sala de estar e área de serviço, apresentando as dimensões dos cômodos
dentro dos padrões normais; tendo o vínculo de uma vaga de garagem;

Apartamento se faz necessária uma pequena reforma de manutenção, considerando reparo
simples, para que se mantenha em bom estado de conservação, com características de falta de
manutenção em aproximadamente 3 (três) anos;

Atribuído pelo município, o Valor Venal de Terreno (fração ideal), no valor de R$ 8.404,80 (oito
mil quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos) e o Valor Venal de construção no valor de R$

74.499,44 (setenta e quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos )
para o exercício do ano vigente de 2020;
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DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
A região conta com a infra-estrutura urbana completa, tais como: rede de abastecimento de
água potável, rede de coleta de esgotamento sanitário (esgoto), rede de distribuição de energia
elétrica, rede de telefonia, rede de coleta de lixo doméstico, via de circulação publica
pavimentada, com guia e sarjeta, próximo ao itinerário de transporte coletivo, de frente a escola
pública, e com predominância de construções residenciais de ocupação por população de padrão
popular;

Implantação da Construção

CROQUI DO
APARTAMENTO;
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DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Vista de quem da
Rua Massao Kakiuti olha
para a entrada do Condomínio;

Vista externa do
apartamento avaliendo
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Detalhe do estado de conservação do
acesso para os apartamentos do prédio;

Cabo de fiação eletroeletrônica,
exposto em desconformidade com a
norma n° 5410;
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Ambiente externo da torre,
necessitando de reparos
simples;

Pintura em estágio de
descolamento da base
em gesso;

Revestimento da parede em
deterioração, ocasionando
descolamento da placa de emboço na
base de alvenaria cimentícia;
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Descolamento do
gesso de teto,
ocasionado por falta
de asperidade;

Sistema eletroeletrônico;
Ramais de telefonia interna e externa;
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Visão panorâmica interna do apartamento, apresentando piso com
revestimento cerâmico, esquadria de madeira e de alumínio,
revestimento cerâmico no banheiro, cozinha e área de serviço, com
pintura em látex e verniz;
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DA AVALIAÇÃO
Para determinação na presente avaliação, bem como em esclarecimentos na formação do valor;
foi utilizado o Método Direto, que define o valor de forma imediata através da comparação direta
com os dados de elementos assemelhados, apurados nas imediações do imóvel avaliando,
constituindo-se em método básico;
Dos elementos considerados:


Características do imóvel, objeto da presente avaliação;



Depreciação decorrente da idade e ao estado de conservação;



Pesquisa de mercado;



Imóveis disponíveis para comercialização, no próprio bairro;



Característica do bairro onde se localiza;



Infra-estrutura existente.

Considerada para o Cálculo de reprodução das construções, utilizada a Tabela, em conformidade
à Caracterização dos projetos-padrão conforme a ABNT (NBR 12.721:2006 – CUB 2006), CUB/m²,
dados de fevereiro de/2020;
PP4-B – Residência Multifamiliar - Prédio Popular - padrão baixo: t é r r e o e 3
p a v i m e nt o s - t i p o .
Pa v i m e nt o t é r r e o H a l l d e e nt r a d a , e s ca d a e 4 a p a r t a m e n t o s p o r a n d a r c o m
2 d o r m i t ó r i o s , s a l a , b a n h e i r o , c o z i n h a e á r e a d e s e r vi ç o . Na á r e a e x t e r na
e s t ã o l o ca l i z a d o s o c ô m o d o d e l i x o , g ua r i t a , c e nt r a l d e g á s , d e p ó s i t o c o m
b a n h e i r o e 1 6 v a g a s d e s co b e r t a s . P a v i m e n t o - t i p o : H a l l d e ci r c u l a çã o ,
e s c a d a e 4 a p a r t a m e n t o s p o r a n d a r , co m 2 d o r m i t ó r i o s , s a l a , b a n h e i r o ,
cozinha e área de serviço.
Conforme tabela, o valor do metro quadrado construtivo equivale a R$ 1.286,48/m² (hum mil,
duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos por metro quadrado );

Portanto a construção da unidade autônoma de 55,60m² de área privativa, mais a área
correspondente a 16,09m² de área comum, que resulta no total de 71,69m² x R$ 1.286,48/m²
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= R$ 92.227,75 (noventa e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos ), o valor
correspondente à construção;

Aplicado o fator de depreciação decorrente da Idade aparente do imóvel, (estimando
aproximadamente 20 anos) e a data de referência da avaliação fevereiro/2020;

Para conhecimento da Idade em % de Vida do imóvel avaliando, aplicamos a regra de três
simples, considerando a vida útil de uma edificação em alvenaria, residencial em 65 (sessenta e
cinco) anos, conforme instruído pela Tabela de Ross-Heidecke, assim temos que:

65 anos --------- 100 %
20 anos --------- x
X = 30,76 %

Assim podemos afirmar que uma edificação residencial (objeto avaliendo) com 20 anos de vida, já
atingiu 30,76% da sua vida útil, arredondando e aproximando conforme tabela, de 30,00%;
Também aplicando quanto a depreciação decorrente do estado de conservação, identificado o
percentual com aplicação da Tabela de Ross-Heidecke para apontar os percentuais de
depreciação de um bem, em relação direta ao estado de conservação em que se encontra;
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Classificando pelos códigos: A, B, C, D, E, F, G e H, considerando o imóvel avaliando como
classificação “C” – Regular , conforme tabela;

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO

A

Novo

E

Reparos simples

B

Entre novo e regular

F

Entre reparos simples
e importantes

C

Regular

G

Reparos importantes

D

Entre regular e
reparos simples

H

Entre reparos
importantes e s/ valor

IDADE EM
% DE VIDA
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00

A
1,02
2,08
3,18
4,32
5,50
6,72
7,98
9,28
10,60
12,00
13,40
14,90
16,40
17,90
19,50
21,10
22,80
24,50
26,20
28,80
29,90
31,70
33,60
35,60
37,50
39,50
41,60
43,70
45,80

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
B
C
D
E
F
G
1,05 3,51 9,03 18,90 39,30 53,10
2,11 4,55 10,00 19,80 34,60 53,60
3,21 5,62 11,00 20,70 35,30 54,10
4,35 6,73 12,10 21,60 36,10 54,60
5,53 7,88 13,20 22,60 36,90 55,20
6,75 9,07 14,30 23,60 37,70 55,80
8,01 10,30 15,40 24,60 38,50 56,40
9,31 11,60 16,60 25,70 39,40 57,00
10,60 12,90 17,80 26,80 40,30 57,60
12,00 14,20 19,10 27,90 41,80 58,30
13,40 15,60 20,40 29,10 42,20 59,00
14,90 17,00 21,80 30,30 43,10 59,60
16,40 18,50 23,10 31,50 44,10 60,40
17,90 20,00 24,60 32,80 45,20 61,10
19,50 21,50 26,00 34,10 46,20 61,80
21,10 23,10 27,50 35,40 47,30 62,60
22,80 24,70 29,00 36,80 48,40 63,40
24,50 26,40 30,50 38,10 49,50 64,20
26,20 28,10 32,20 39,60 50,70 65,00
28,80 29,90 33,80 41,00 51,90 65,90
29,80 31,60 35,50 42,50 53,10 66,70
31,70 33,40 37,20 44,00 54,40 67,60
33,60 35,20 38,90 45,60 55,60 68,50
35,50 37,10 40,70 47,20 56,90 69,40
37,50 39,10 42,60 48,80 58,20 70,40
39,50 41,90 44,00 50,50 59,60 71,30
41,60 43,00 46,30 52,10 61,00 72,30
43,70 45,10 48,20 53,90 62,40 73,30
45,80 47,20 50,20 55,60 63,80 74,30

H
75,40
75,70
76,00
76,30
76,60
76,90
77,20
77,50
77,80
78,20
78,50
78,90
79,30
79,60
80,00
80,40
80,80
81,30
81,70
82,10
82,60
83,10
83,50
84,00
84,50
85,00
85,50
86,00
86,60
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62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
82,00
84,00
86,00
88,00
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00
100,00
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48,80
50,20
52,50
54,80
57,10
59,50
62,20
64,40
66,90
69,40
72,00
74,60
77,30
80,00
82,70
85,50
88,30
91,20
94,10
97,00
100,00

48,80
50,20
52,50
54,80
57,10
59,50
62,20
64,40
66,90
69,40
72,00
74,60
77,30
80,00
82,70
85,50
88,30
91,20
94,10
97,00
100,00

49,30
51,50
53,70
55,90
58,20
60,50
62,90
65,30
67,70
72,20
72,70
75,30
77,80
80,50
83,20
85,90
88,60
91,40
94,20
97,10
100,0

52,20
54,20
56,30
58,40
60,60
62,80
65,00
67,30
69,60
71,90
74,30
76,70
79,10
81,60
84,10
86,70
89,30
91,90
94,60
97,30
100,00

57,40
59,20
61,10
69,00
64,90
66,80
68,80
70,80
72,90
74,90
77,10
79,20
81,40
83,60
85,80
88,10
90,40
92,80
95,10
97,60
100,00

65,30
66,70
68,30
69,80
71,40
72,90
74,60
76,20
77,90
89,60
81,30
83,00
84,50
86,60
88,50
90,30
92,20
94,10
96,00
98,00
100,0

75,30
75,40
77,50
78,60
79,70
80,80
81,90
83,10
84,30
85,50
86,70
88,00
89,20
90,50
91,80
93,10
94,50
95,80
97,20
98,00
100,0

87,10
87,70
88,20
88,80
89,40
90,40
90,90
91,20
91,80
92,40
93,10
93,70
94,40
95,00
95,70
96,40
97,10
97,80
98,50
99,80
100,0

Portanto:
Valor do Apartamento (média pesquisada) = R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
aplicando a depreciação quanto à idade (30,00% de vida útil) e estado de conservação
(fator = 21,50), aplicando na fórmula:
d = 100 – 21,50/100

d = 78,50/100

d = 0,785

R$ 180.000,00 x 0,785 = 141.300,00 (cento e vinte dois mil, quatrocentos e sessenta reais),
arredondando para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais);
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Alguns imóveis detectados nas imediações e que mais se assemelha
ao imóvel avaliando, disponível para comercialização;

Imóvel Avaliando

Oferta 01

Oferta 04
Oferta 03

Oferta 02

Oferta 05
Oferta 06
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Oferta 01
Por meio da Corretora Odete,
Cel.: (11) 9.9577.0532
Apartamento com 02 (dorm.) em oferta
para VENDA no
valor de R$ 170.000,00;

Oferta 02
Por meio da Sucesso imobiliária,
Sr. Júlio
Tel.: 4796-2516
Residência com 2 (dorm.) com 360,00m²
de terreno e 208,00m² de construção
em oferta para VENDA
no valor de R$ 300.000,00;

Oferta 03
Por meio da Del Bem Imóveis,
Sr. Alessandro
Cel.: (11) 9.4746-4249
Residência com 03 (dorm. sendo 01 suíte)
com 360,00m² de terreno e 271,22m² de
construção em oferta para VENDA
no valor de R$ 530.000,00;
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Oferta 04
Por meio da Corretora Odete,
Cel.: (11) 9.9577.0532
Apartamento com 02 (dorm.) em oferta
para VENDA no
valor de R$ 170.000,00;

Oferta 05
Por meio da Corretora Vanessa,
Cel.:(11) 9.8775-7406
Apartamento com 02 (dorm.) em oferta
para VENDA no
valor de R$ 200.000,00;

Oferta 06
Por meio da Imobiliária Wanderley
Bahamas Imóveis,
Sr.ͣ Herlayne,
Tel.: 4726-1648
Apartamento com (02 dorm.) em oferta
para LOCAÇÃO no valor
de R$ 880,00;
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CONCLUSÃO

Sendo assim, baseando-me em pesquisas feitas junto ao mercado imobiliário da região,
resultando a diferença, entre a receita e despesas, tais como: publicidade, remuneração pela
corretagem, bem como o que estabelecemos como lucro, avalio o imóvel objeto desta
avaliação, Apartamento nº 31 do Condomínio Residencial Chico Martins, sito à Rua Massao
Kakiuti, nº 253, no valor atribuído é de:

R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

O presente “LAUDO DE AVALIAÇÃO” é composto por 18 (dezoito) folhas, que seguem
datada e por mim assinada digitalmente.

Mogi das Cruzes, 13 de março de 2020.

arquiteta
cau A11441-3
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EXMO. SR. DR. JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES DA
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/SP

REF.
PROCESSO nº 0017479-63.2018.8.26.0361
AÇÃO: - Cumprimento de Sentença – Indenização por Dano Material
FINALIDADE: Avaliação do bem penhorado
REQUERENTE: - ELISEU DE CAMPOS E OUTRO
REQUERIDO: - HERMELINO LINO DE OLIVEIRA E OUTRO

, arquiteta, cau n.º A11441-3, nomeada como
Perita Judicial, conforme consta da folha nº 97 dos Autos, vem mui respeitosamente a
presença de Vossa Excelência, requerer o LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS, bem como
apresentar o Formulário M.L.E. - MANDADO DE LEVANTAMENTO ELETRÔNICO.

Nestes Termos,
P. Deferimento
Mogi das Cruzes, 13 de março de 2020.

arquiteta
cau A11441-3
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