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EXMO. SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE
ARARAQUARA - SP

PROCESSO nº 0011507-51.2017.8.26.0037
$8726 '( ³CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ± LOCAÇÃO DE
IMÓVEL´

DANILO GONÇALVES DA ROCHA, Engenheiro
Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Crea 5069492750,
perito nomeado nos Autos em questão, que tem como exequente
IVONE VENTRIGLIA e como executado STANISLAW RADIKE
ROSSIT E OUTRO, tendo concluído o trabalho pericial, vem até
V.Excia, para requerer a juntada do laudo anexo nos Autos em questão
e a necessária autorização para o levantamento dos honorários
profissionais já depositados.
Termos em que,
Pede Deferimento

Araraquara, 11 de fevereiro de 2019.
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Rua Paschoal Meaulo, 343 - Maria Luiza / Fone: ( 016 ) 3336-5710 e ou 99719-8077
e-mail : engdanilorocha@outlook.com
CEP: 14.805-256 / Araraquara - SP
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LAUDO TÉCNICO
1) CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:
O presente trabalho tem por escopo vistoriar, proceder à
avaliação do imóvel objeto do termo de penhora as fls. 79, constituído
do lote 9-B da quadra 80, localizado na Avenida Gumercindo Ferreira
Silva, nº46, Parque Residencial São Paulo, Araraquara-SP.

2) VISTORIA:
A vistoria foi realizada no dia 24/01/2019 a partir das 14:00 h por
este profissional, diretamente no local avaliando tendo sido
acompanhado pelos executados e proprietários do imóvel Sr. Stanislaw
Radike Rossit e sua mulher.
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3) CONSTATAÇÕES:
Terreno:
Servido por todos os melhoramentos públicos, inclusive
pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, ligação elétrica, água e de
esgoto.
Imóvel descrito na matricula nº68093 do 1º cartório de registro de
imóveis desta cidade de Araraquara, conforme as fls. 76/77 dos autos,
ou seja:
³2ORWH-%GDTXDGUDQGRORWHDPHQWRGHQRPLQDGR³3$548(
5(6,'(1&,$/ 62 3$8/2´ HP $UDUDTXDUD FRP iUHD GH 
metros quadrados, medindo 5,00 metros de frente para a rua vinte e
seis; 5,00 metros na linha dos fundos, onde confronta com o lote 9-A e
25,00 metros da frente aos fundos, do lado esquerdo, onde confronta
com o lote 10-$´
Trata se de um terreno onde sua topografia é em declive para o
lado direito para quem de frente olha o imóvel da Av. Gumercindo
Ferreira Silva.
Residência:
Construção residencial com área quadrada existente de 134,24
metros quadrados, conforme ficha cadastral nº 25.080.030.00 (vide
anexo), constante na Prefeitura Municipal de Araraquara.
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Edificação:
Passeio público com calçamento de concreto, todo murado,
portão de ferro, área externa do imóvel (quintal) com piso todo
concretado.
Construção de alvenaria de tijolos, cobertura de telhas cerâmicas,
lajotada, piso cerâmico em toda área interna, portão de ferro para
entrada, portas de madeira e metálicas, esquadrias metálicas, padrão
popular, idade aparente de 16 anos, necessitando de reparos simples
como pintura nas paredes externas e internas além da execução de
reboco em alguns pontos com tubulação hidráulica aparente nas
paredes externas; com os seguintes compartimentos: garagem coberta,
lavanderia, dois dormitórios, um deles uma suíte construída em
elevação sobre a garagem, tendo uma sacada com gradil protetor de
ferro, sala, cozinha e banheiro com paredes azulejadas até o teto.
Totalizando uma área de 134,24 m², conforme ficha cadastral
constante na Prefeitura Municipal de Araraquara e já anexada no acima
no presente laudo.
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FOTO 01 ± Vista frontal do imóvel situado na Av. Gumercindo Ferreira Silva.

FOTO 02 ± Vista geral da garagem.
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FOTO 03 ± Vista geral do corredor externo de acesso a área interna do imóvel
necessitando de repintura.

FOTO 04 ± Vista geral do corredor externo de acesso a área interna do imóvel.
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FOTO 05 ± Vista geral da cozinha do imóvel.

FOTO 06 ± Vista geral da sala do imóvel

_______________________________________________________________________________
Fone: ( 016 ) 3336-5710 e ou 99719-8077
e-mail : engdanilorocha@outlook.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANILO GONCALVES DA ROCHA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/02/2019 às 15:27 , sob o número WARQ19700154670
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0011507-51.2017.8.26.0037 e código 242378B.

fls. 125

Engenheiro Civil / Segurança do Trabalho: Danilo Gonçalves da Rocha
CREA5069492750
8

__________________________________________________________________________

FOTO 07 ± Vista geral do banheiro social da residência.

FOTO 08 ± Vista geral do dormitório suíte do imóvel
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FOTO 09 ± Vista geral do banheiro na suíte do imóvel.

FOTO 10 ± Vista de vão preparado para execução de escada e aumento da área
construída da residência.
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4) AVALIAÇÃO:
4.1) Nível de precisão:
O nível de precisão adotado segundo a ABNT NBR 14.653-2
(Procedimento para Avaliação de Imóveis Urbanos), será de precisão
normal.
4.2) Método Utilizado:
Para o terreno:
O valor básico do terreno foi determinado pelo Método
Comparativo Direto de Dados de Mercado. Esse Método consiste em
proceder a uma pesquisa de dados junto ao mercado imobiliário local
de elementos comparativos. Preferencialmente utilizado na busca do
valor de mercado de terrenos, sempre que houver dados semelhantes
ao avaliando.
3RVWHULRUPHQWH QXP SURFHVVR GHQRPLQDGR ³+RPRJHQHL]DomR´
fazer um tratamento de forma que o valor unitário de cada elemento
FRUUHVSRQGDDRWHUUHQRHVWDEHOHFLGRFRPR³SDUDGLJPD´.
Para as benfeitorias:
Serão avaliadas pelo custo de reprodução indicado na tabela
³&XVWRV8QLWiULRV3LQLGH(GLILFDo}HV´HP6mR3DXOR de acordo com os
dados constantes na pagina da internet da TCPOweb ±
www.tcpoweb.pini.com.br
As depreciações serão feitas considerando o seu estado de
conservação e suas condições funcionais - idade aparente (Critério de
Ross-Heidecke).
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4.3) Valor do Terreno ( VT ) :
Obtido a partir de pesquisa imobiliária no mesmo bairro que o
imóvel avaliando e em bairro bem próximo ao do imóvel, considerando
características, área; obtendo-se o seguinte resultado unitário médio:
Fontes:
x Amostra 1
Fonte pesquisada = Borsari imóveis (fone 16 3301 1020);
Oferta = terreno a venda situado no mesmo bairro que o imóvel
avaliando.
Área do terreno = 155,00 m²
Valor de venda = R$ 53.000,00
Fator oferta = 0,9 (recomendado pelo Ibape no item 10.1: ³pode ser
aplicado o fator consagrado 0,9,desconto de 10% sobre o preço original
pedido´)
Vu para terreno = R$ 53.000,00 x 0,9 / 155,00 m²
Vu= R$ 307,74/m²

x Amostra 2
Fonte pesquisada = Borsari imóveis (fone 16 3301 1020);
Oferta = terreno a venda situado no mesmo bairro que o imóvel
avaliando.
Área do terreno = 294,00 m²
Valor de venda = R$ 95.000,00
Fator oferta = 0,9 (recomendado pelo Ibape no item 10.1: ³pode ser
aplicado o fator consagrado 0,9,desconto de 10% sobre o preço original
pedido´)
Vu para terreno = R$ 95.000,00 x 0,9 / 294,00 m²
Vu= R$ 290,81/m²
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x Amostra 3
Fonte pesquisada = www.vivareal.com.br
Oferta = terreno a venda situado em bairro muito próximo ao imóvel
avaliando.
Área do terreno = 200,00 m²
Valor de venda = R$ 58.000,00
Fator oferta = 0,9 (recomendado pelo Ibape no item 10.1: ³pode ser
aplicado o fator consagrado 0,9,desconto de 10% sobre o preço original
pedido´)
Vu para terreno = R$ 58.000,00 x 0,9 / 200,00 m²
Vu= R$ 261,00/m²
x Amostra 4
Fonte pesquisada = Rede imobiliária (fone 16 3331 6841)
Oferta = terreno a venda situado no mesmo bairro que o imóvel
avaliando.
Área do terreno = 250,00 m²
Valor de venda = R$ 80.000,00
Fator oferta = 0,9 (recomendado pelo Ibape no item 10.1: ³pode ser
aplicado o fator consagrado 0,9,desconto de 10% sobre o preço original
pedido´)
Vu para terreno = R$ 80.000,00 x 0,9 / 250,00 m²
Vu= R$ 288,00/m²
x Amostra 5
Fonte pesquisada = Toscano Imóveis (fone 16 3114 2829);
Oferta = terreno a venda situado em bairro muito próximo ao imóvel
avaliando.
Área do terreno = 200,00 m²
Valor de venda = R$ 60.000,00
Fator oferta = 0,9 (recomendado pelo Ibape no item 10.1: ³pode ser
aplicado o fator consagrado 0,9,desconto de 10% sobre o preço original
pedido´)
Vu para terreno = R$ 60.000,00 x 0,9 / 200,00 m²
Vu= R$ 270,00/m²
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x Amostra 6
Fonte pesquisada = Hdz imóveis (fone 16 3305 6060);
Oferta = terreno a venda situado em bairro muito próximo ao imóvel
avaliando.
Área do terreno = 200,00 m²
Valor de venda = R$ 64.000,00
Fator oferta = 0,9 (recomendado pelo Ibape no item 10.1: ³pode ser
aplicado o fator consagrado 0,9,desconto de 10% sobre o preço original
pedido´)
Vu para terreno = R$ 64.000,00 x 0,9 / 200,00 m²
Vu= R$ 288,00m²
Média aritmética =
R$ 307,74 + 290,81 + 261,00 + 288,00 + 270,00 + 288,00
6
Média aritmética = R$ 284,26/m²
Média Saneada
Desvio médio + 30% = R$ 369,53
- 30% = R$ 198,98
Como todas as amostras estão dentro do intervalo, então nenhum
deverá ser descartado; portanto:
Vu = R$ 284,26/m²
PORTANTO:
VT = Vu x Área do terreno
VT = R$ 284,26 x 125,00 m²
VT (Valor do Terreno) = R$ 35.532,50
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4.4) Valor da Edificação ( VE ) :
Edificação que contem uma área conforme ficha cadastral
constante na Prefeitura Municipal de Araraquara de = 134,24 m²
Vu = R$ 1.355,00 ± para edificação térrea padrão popular - Tabela
Custos Unitários Pini de Edificações, baseado nos dados do site
TCPOweb - www.tcpoweb.pini.com.br (Tabelas de Composições de
Preços para Orçamentos).

Depreciação pela idade aparente, características e conservação (Kd)
Kd = 25,7 (índice obtido utilizando o Critério de Ross-Heidecke para
uma construção necessitando de reparos simples com idade aparente
de 16 anos).
VE = R$ 1.355,00 x 0,743 x 134,24 m²
VE = R$ 135.148,13
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4.5) Valor do Imóvel ( VI ) :
VI = VT + VE
VI = R$ 35.532,50 + R$ 135.148,13
VI = R$ 170.680,63

5) CONCLUSÃO:

O presente laudo conclui que o valor total do imóvel (edificação +
terreno) é de R$ 170.680,63 (cento e setenta mil seiscentos e
oitenta reais e sessenta e três centavos).

Araraquara, 11 de fevereiro de 2019.

_______________________________________________________________________________
Fone: ( 016 ) 3336-5710 e ou 99719-8077
e-mail : engdanilorocha@outlook.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANILO GONCALVES DA ROCHA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/02/2019 às 15:27 , sob o número WARQ19700154670
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0011507-51.2017.8.26.0037 e código 242378B.

fls. 133

