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LAUDO DE AVALIAÇÃO  

PARECER TÉCNICO / nº 150701 
 
 
 
 

Objeto:                                                                            Imóvel em Zona Urbano 
 
 
 
 
Local:                      Rua Cambuci do Vale nº 597 – apt. 115 C - São Paulo - SP 

 
 
 
 
Metragem:                               área privativa de 196m2 – área total de 252,30m2 

 
 
 
 
Finalidade:                                                   Determinação do Valor de Mercado 
 
 
 
 
Sumário de Valores: 
 
 
 

VALOR DE MERCADO 
 

R$ 700.000,00 
 

Data Base da Avaliação: JULHO / 2015 
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1 - DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

 O objetivo do presente trabalho é determinar o valor de 

mercado, do imóvel situado à Rua Cambuci do Vale nº 597 – apt. 115 

C – Cidade Dutra – São Paulo – SP, área privativa de 196m2 – área 

total de 252,30m2. 
 

  Este trabalho é composto pelos seguintes documentos: Laudo 
Técnico Mercadológico, com um total de 74 laudas e documentos. 
 

 Este profissional foi informado que a presente avaliação deve 
refletir as condições vigentes no mercado imobiliário, isto é, o 
resultado final deverá representar o real valor de mercado do 
imóvel em questão. 
 

  O roteiro de trabalho a ser realizado no presente laudo é o 
seguinte: 
 

a) Vistoria minuciosa do imóvel avaliado e de sua 
circunvizinhança, bem como diligências e estudos 
comparativos no sentido de apurar o valor de mercado ou de 
locação, colhendo os elementos indispensáveis e necessários 
para a sua elaboração; 

b) Avaliação do imóvel em estudo, determinando o seu valor 
mediante as aplicações das Normas de Avaliações existentes, 
apresentando os resultados através do presente laudo de 
avaliação; 

c) Procurou-se justificar as conclusões, fornecendo-se as bases 
para julgamento dos critérios e os elementos que pareceram 
indispensáveis à perfeita compreensão dos números adotados, 
embora se evitando fundamentações muito prolixas dos dados 
coligidos e analisados; 

d) Na presente avaliação, assume-se que as dimensões constantes 
da documentação oferecida ao signatário estão corretas e que 
as informações fornecidas por terceiros são de boa fé e 
confiável. 
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e) O signatário não assume responsabilidade sobre a matéria 
legal ou de engenharia, excluídas as implícitas para o exercício 
de suas honrosas funções precipuamente estabelecido em lei, 
código ou regulamento; 

 

f) Não foram efetuadas investigações específicas no que 
concerne aos defeitos em títulos, invasões, hipotecas, 
superposições de dívidas e outras que não são objetos desta 
avaliação. Nenhuma investigação de direito de propriedade 
sobre o imóvel foi feita. Assume-se que: 

 

 O direito de propriedade do imóvel avaliado é 
comerciável; 

 Salvo indicação em contrário neste laudo, o imóvel 
avaliado está livre de ônus, gravames e restrições; 

 Sobre este imóvel não existe nenhuma violação da 
aplicação dos códigos, estatutos ou regulamentos 
governamentais; 

 

2 - DAS TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO 
 

 A terra e a habitação sempre estiveram associados à história 
do homem, seja como abrigo, local para proteger e criar sua família, 
símbolo de posição social, status ou poder, ou como fator produtivo 
para as atividades que empreende. 
 

  Sempre foi, portanto, objeto de necessidade ou de desejo do 
homem, difícil de obter e manter, e de elevado valor. Desse contexto 
faz parte a estrutura social do mercado. 
 

  A avaliação é o processo usado para estimar o preço de bens, 
no mercado onde eles são transacionados. Para reduzir a sua 
subjetividade são utilizados métodos quantitativos e modelos 
matemáticos que procuram reproduzir o comportamento do 
mercado, sendo que a precisão dos resultados dependerá tanto do 
modelo escolhido quanto da qualidade e quantidade dos dados 
colhidos. 
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  Devido às características particulares inerentes aos imóveis, 
como heterogeneidade, singularidade e fixação espacial, entre 
outras, o mercado imobiliário apresenta um comportamento 
peculiar, em relação ao mercado de outros ativos, e a sua 
modelagem é complexa. 
 

  Na maioria dos países, os ativos imobiliários representam uma 
parte significativa do estoque de capital e importante componente 
da riqueza econômica, fazendo com que a avaliação de ativos se 
torne elemento de subsidio na tomada de decisão, ao determinar o 
valor mais representativo, correto e preciso para os bens objeto de 
uma transação. 
 
 

  As avaliações são utilizadas para estimar o valor de mercado 
ou valor de locação de imóveis e constituem um importante 
subsídio à decisão nas transações de compra e venda, de locação ou 
de investimento, e para o estabelecimento dos valores de mercado 
ou de locação e para tributação. 
 

  São utilizadas para diversas finalidades: Venda, Compra, 
Locação, Heranças, Separações, Seguros, Indenizações. 
 
 

  Para se apurar o valor de mercado ou de locação deve ser 
utilizado o método mais apropriado, entre os diversos disponíveis, 
de modo que a abordagem avaliatória produza estimativas 
confiáveis e precisas. 
 
 
 

  Os métodos recomendados se baseiam em ferramentas 
analíticas matemáticas e em pesquisa / escuta / verificação / 
auscultação do mercado. Este trabalho de análise do mercado se dá 
em geral pela comparação de dados obtidos para bens semelhantes e 
que apresentem as mesmas características. 
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 A precisão da avaliação é função da qualidade e quantidade 
dos dados amostrais coletados e da metodológica utilizada. 
 

  A historia da Engenharia de Avaliação tem inicio no Brasil por 
volta de 1918, quando começaram a surgir em São Paulo os 
primeiros trabalhos sobre o tema em revistas técnicas de engenharia. 
 

  O engenheiro Luiz Berrini introduziu através de seus livros, 
publicados em 1941, conceitos para avaliação de imóveis utilizados 
na América do Norte, e em 1952 as primeiras normas sobre o tema 
foram elaboradas pela Caixa Econômica Federal, seguindo-se a 
apresentação à ABNT de um anteprojeto de norma para avaliação 
de imóveis. 
 

  Nesta época foram criados o Instituto de Engenharia Legal do 
Rio de Janeiro e o IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e 
Perícias de Engenharia, em São Paulo. 
 

  A atividade avaliatória ganhou impulso a partir de 1960 com o 
grande numero de desapropriações para a construção obras urbanas 
em São Paulo, consolidando-se a partir desta época. 
 

  A primeira Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis 
Urbanos, a NB-502/77, foi criada em 1977. 
 

  Atualmente existe uma norma única, a NBR 14653 – Avaliação 
de Bens, formada por uma parte principal, contendo os conceitos, 
métodos e definições comuns a todos os bens, e partes especificas 
para cada tipologia de bem a avaliar. ABNT (2004).  
 

  Segundo a Norma NBR 14653-1:2001 avaliação de bens é 
“Análise Técnica, realizada por peritos em avaliações, para 
identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, 
assim como determinar indicadores da viabilidade de sua utilização 
econômica, para uma determinada finalidade, situação e data”, ou 
seja, a atividade de avaliação consiste em expressar em termos 
econômicos o valor de um bem (ou grupo de bens) a um dado 

fls. 59

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_uPTI3HDx6To/SWJlngsSqlI/AAAAAAAAC9Q/AcMrdTpzH7A/s400/predios.jpg&imgrefurl=http://desenhoscriativos.blogspot.com/2009/01/predios-imprimir-e-colorir-desenho.html&usg=__sxtv3ry4qt5dV6GZJAIMDj9ImxA=&h=271&w=221&sz=13&hl=pt-BR&start=4&um=1&tbnid=uj5vDR4JnUlXcM:&tbnh=113&tbnw=92&prev=/images?q=desenho+de+predios&hl=pt-BR&sa=G&um=1
http://laudodeimoveis.com.br/


 
CIA PAULISTA DE PERÍCIAS E AVALIAÇÕES 
 

 

(L150701) - Página 8 de 74 
 

John Stavros Castelhano 
(11) 3486-3349 / (11) 98340-1891 
comercial@laudodeimoveis.com.br 
http://laudodeimoveis.com.br 

momento, de acordo com um conjunto de premissas e metodologias 
que são próprias. 
 

  Há, na prática, vários enfoques metodológicos independentes 
que podem empregar-se nas avaliações de bens de imóveis, para 
determinar o valor de mercado ou valor de locação. 
 

 O método de avaliação empregado consiste em comparar as 
características do imóvel sujeito ao estudo, com outros dos quais se 
conhece. 
 

  Valor de mercado ou Valor de locação – Quantia mais 
provável pela qual um bem seria negociado em uma data de 
referência, entre vendedor e compradores prudentes e interessados 
no negócio, com conhecimento de mercado, mas sem compulsão, 
dentro das condições mercadológicas. 
 

  Cada um dos elementos dessa definição tem sua própria 
estrutura conceitual: 

 

“Quantia mais provável...” se refere ao preço expresso em termos de moeda 

(normalmente a moeda corrente nacional), que pode ser obtida pela 
propriedade em uma transação livre, ou seja, sem que o comprador e o 
vendedor tenham vínculo entre si ou interesses especiais na compra e venda, 
na data da avaliação. O valor de locação é medido como o mais provável preço 
a ser obtido razoavelmente no mercado vigente, na data de referencia da 
avaliação. Esse valor específico exclui um preço super ou subestimado por 
circunstâncias especiais relativas àquele bem tal como financiamento atípico, 
arranjos especiais em permutas ou retrovendas, considerações especiais ou 
concessões fornecidas por alguém associado com a venda. 
 

“...um bem seria negociado...” se refere ao fato de que o valor da propriedade 

é uma quantidade estimada, e não uma quantidade pré-determinada ou preço 
de venda atual. É o preço que o mercado espera numa transação que atenda a 
todos os outros requisitos da definição de valor de mercado. ”... em uma data 
de referência...” indica que o valor de mercado estimado está vinculado a uma 
data de referência, e, portanto pode variar ao longo o tempo. A eventual 
mudança das condições de mercado pode conduzir a diferente valor em outra 
data. O valor estimado deve refletir o estado e circunstâncias do mercado na 
data de referência, e não em uma data passada ou futura. 
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“...entre vendedor e comprador...” se refere a vendedor e comprador 

motivados, mas não compelidos à compra e venda. O comprador atua de 
acordo com a realidade e expectativa do mercado atual, e não em relação a um 
mercado hipotético ou imaginário cuja existência não se pode demonstrar ou 
antecipar. O comprador é, portanto um agende “do mercado”, que não pagará 
um preço maior do que o indicado pelo mercado. O vendedor está motivado, 
mas não compelido, a vender o bem nas condições de mercado, pelo melhor 
preço que lhe possam oferecer, após um marketing adequado. Circunstâncias 
eventuais ou fatos especiais aplicáveis ao vendedor não devem ser 
considerados na avaliação. 
 
 

“...prudentes e interessados no negócio...” indica que o vendedor e 

comprador agem independentemente, e que não existem relações particulares 
ou especiais entre eles, tais como as e parentesco, venda da matriz a 
companhia subsidiária ou entre locador e locatário) que poderiam tornar o 
preço atípico. Presume-se que ambos estão razoavelmente informados sobre a 
natureza e características da propriedade, seu uso atual e potencial, e a 
situação do mercado na data de referência da avaliação.  
 

  Não pode ser considerada imprudência do vendedor vender 
ou locador alugar a propriedade numa situação de queda de preços 
de mercado, portanto mais baixo do que os preços anteriormente 
praticados. Em outra situação de compra e venda ou de locação, 
num mercado de preços mutantes, presume-se que o comprador e o 
vendedor ou locador e o locatário prudente agem de acordo com as 
melhores informações de mercado disponíveis naquele momento.  
 

 Estas circunstâncias não precisam estar comprovadas, mas 
podem ser identificadas nas análises dos dados colhidos. 
 
 

“...com conhecimento de mercado...” significa que o bem deveria estar 

exposto ao mercado na melhor forma possível, de forma a que possa atingir o 
melhor e mais razoável preço que se poderia atingir, de acordo com a definição 
de valor de mercado. O tempo de exposição pode variar conforme as 
condições de mercado, mas deve ser suficiente para que a propriedade chame 
a atenção de um adequado número de potenciais compradores. É admitido que 
o período de exposição ocorra antes da data da avaliação. 

“...mas sem compulsão...” estabeleceu cada parte está motivada para efetuar 

a transação, mas nenhum deles está forçado ou obrigado coercitivamente a 
completá-la. 
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  O valor de mercado ou de locação deve ser entendido como o 
valor estimado de um bem, sem considerar os custos adicionais 
relativo comprador, aplicáveis aos valores finais de compra e venda, 
tais como, ITBI, despesas de escritura e registro, e já embutidas às 
despesas inerentes do vendedor, tais como comissões. 
 
 

  A definição presume que o bem esteja livre e sem ônus, que 
devem ser considerados quando existirem. Se for solicitada a 
determinação de outro valor que não o de mercado, esse fato deve 
ser destacado junto ao respectivo valor. 
 
 

  Os valores de mercado ou de locação são mensurados em 
ambientes onde é possível se fazer uma comparação direta, ou ter 
suporte de mercado para tal assertiva. 
 
 

  É importante destacar que o Valor de Mercado ou Valor de 
Locação definido acima é uma estimação objetiva do bem e/ou seus 
direitos, para uma determinada situação e data. Implícito dentro 
desta definição está o contexto do Mercado no qual o bem está 
inserido e reflete a motivação dos seus participantes. Desta forma o 
Valor de Locação está associado a um estimador, seus intervalos, 
calculado e fundamentado de acordo com as metodologias e 
critérios da presente Norma. 
 
 

  O valor de mercado ou valor de locação de um bem 
imobiliário é mais uma decorrência de sua utilidade, reconhecida 
pelo mercado, do que por sua condição física. A utilidade dos ativos 
para uma empresa ou pessoa física, pode diferir daquela que um 
mercado ou uma indústria em particular reconhecem. Portanto, é 
necessário que a avaliação de ativos e os relatórios resultantes para 
propósitos contábeis, estabeleça a diferença entre os valores 
reconhecidos no mercado. 
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 A propriedade imobiliária se distingue de outros bens devido 
ao período relativamente dilatado necessário para sua 
comercialização. Este tempo de exposição, as diferentes naturezas, e 
diversidade dos mercados, justificam a necessidade de Avaliadores 
/ Peritos habilitados e capacitados, e Normas de Avaliação que 
dêem amparo, diretrizes e ferramentas que possam ser utilizadas em 
função da situação do mercado. 
 
 

  Nas ações judiciais indenizatórias os respectivos valores são 
representados, via de regra pelo valor de mercado. Já nas 
desapropriações, os valores de indenização podem não 
corresponder ao valor de mercado, tendo em vista seu caráter de 
venda compulsória. Para determinados bens, que extrapolam as 
condições do mercado em que estão inseridos (como propriedades 
urbanas com contendo benfeitorias incondizentes com a vocação 
econômica e legal do local), o valor de mercado difere do valor de 
indenização. 
 

Avaliação: Expresso na norma NB 5676: “é a determinação técnica 
do valor de um imóvel ou de um direito sobre o mesmo”. 
 

Avaliação: “é a arte de estimar valores de propriedades especificas, 
onde o conhecimento técnico e o bom julgamento são condições 
essenciais”. 
 

Avaliação Rigorosa: é aquela em que estão expressamente 
caracterizados cada um dos elementos que contribuem para forma a 
convicção do valor, conforme descrito na norma NBR 5676, item 7.2, 
especificamente letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”. 
 

Avaliação Normal: - é aquela em que os elementos que contribuem 
para formar a convicção de valor estão indicados de forma 
resumida, ou que, respeitados os demais, atendem apenas 
parcialmente aos seguintes requisitos das avaliações de precisão 
rigorosas, conforme descrito na norma NBR 5676, item 7.3, 
especificamente letras “a”, “b”, “c” e “d”. 
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Avaliação Expedita: - é aquele que se louva em informações e na 
escolha arbitraria do avaliador, em se pautar por metodologia 
definida nesta norma e sem comprovação expressa dos elementos e 
métodos que levaram à convicção do lavor. 
 

  As normas em vigor, editadas pela ABNT, que traçam 
diretrizes na busca de um trabalho mais apresentável e com 
coerência na apresentação do resultado encontrado, onde não 
tenhamos trabalhos asseverando possuir certo valor determinado 
imóvel, pela simples intuição do profissional que o avaliou, são as 
seguintes: 
NBR – 5676 = Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis Urbanos 

NBR – 8799 = Avaliação de Imóveis Rurais 
NBR – 8951 = Avaliação de Glebas Urbanizáveis 
NBR – 8976 = Avaliação de Unidades Padronizadas 
NBR – 8977 = Avaliação de Máquinas, Equipamentos, Instalações e 

Complementos Industriais. 
 

Valor Patrimonial: Somatório do valor de terreno, benfeitorias e 
eventuais equipamentos de um imóvel. Para que o mesmo 
represente o valor de mercado deve ser apurado e aplicado o fator 
de comercialização com base em informações de mercado 
levantadas pelo avaliador ou em pesquisa de caráter regional, 
previamente publicada. 
Valor em Risco: Valor para fins de seguros de um determinado 
imóvel, representado pelo valor das benfeitorias, equipamentos e 
instalações, conforme objeto da apólice ou da contratação, 
observada a máxima depreciação. 
Valor Econômico:  Valor resultante do Fluxo de Caixa Descontado 
na aplicação do método de capitalização de renda. 
Valor de liquidação forçada:  Valor para uma situação de venda 
compulsória, típico de leilões e também muito utilizado para 
garantias bancárias. Quando utilizado, deve ser também 
apresentado o valor de mercado. 
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Valor de custo: Total dos custos necessários para se repor o bem, 
com explicação do estado em que se encontra ou sem considerar 
eventual depreciação. 
Valor de indenização:  Valor de bens, não obrigatoriamente de 
mercado, destinado a ressarcimento de débitos, desapropriações ou 
congêneres. 
Escolha da metodologia: Em função da natureza do bem, da 
finalidade da avaliação e da disponibilidade de dados de mercado, 
podem ser utilizados os seguintes métodos: 
 

  A metodologia avaliatória deve alicerçar-se em pesquisa de 
mercado, envolvendo, além dos preços comercializados e/ou 
ofertados, as demais características e atribuídos que exerçam 
influência no valor. Os métodos mais utilizados são: 
 

MÉTODO COMPARATIVO: É em que o valor do imóvel ou de suas 
partes constitutivas é obtido através da comparação de dados de 
mercado relativos a outros de características similares. É utilizado 
para avaliações de terreno e benfeitorias e consiste na pesquisa de 
mercado de bens similares vendidos e/ou em oferta, considerando-
se a homogeneização. 
 

MÉTODO DO CUSTO DE REPRODUÇÃO: Este método é baseado 
na teoria do valor objetivo, pois o valor é inerente ao objeto avaliado 
e que depende do seu custo de fabricação, deduzindo a sua 
depreciação. 
 
 

MÉTODO DO CUSTO DE REPRODUÇÃO POR NOVO:  É 
normalmente usado para avaliação de maquinas, equipamentos, 
móveis, utensílios, computadores e periféricos. Consiste na obtenção 
do valor de novo do bem baseado na pesquisa de valores de bens 
similares, acrescido, quando for o caso, das despesas de transporte, 
montagem e instalação. Considera, ainda a idade real ou aparente, 
coeficiente de manutenção, regime de trabalho e obsolescência. 
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MÉTODO EVOLUTIVO: Indicado para estimar o valor de mercado 
no caso de inexistência de dados amostrais semelhantes ao 
avaliando. É o caso de residências de alto padrão, galpões, entre 
outros. 
 

MÉTODO INVOLUTIVO: É baseado em um estudo de viabilidade 
econômica de aproveitamento máximo do terreno, de acordo com a 
Legislação Urbanística local. Este método é muito utilizado para se 
determinar o valor de um terreno em zona urbana. É também 
conhecido como método de aproveitamento máximo eficiente. 
 

MÉTODO DA CAPITALIZAÇÃO DA RENDA: É o método baseado 
na teoria do valor subjetivo, ao afirmar que o valor está na mente do 
homem e depende o que ele dará para ser possuidor do objeto. É 
utilizado para avaliação de fundo de comércio, ponto comercial e 
locação, determinando o valor do bem em função da sua renda ou 
provável, levando em consideração as taxas praticadas no mercado. 
 

MÉTODO DA QUANTIFICAÇÃO DO CUSTO: Utilizado quanto 
houver necessidade de obter o custo do bem. 
 

MÉTODO RESIDUAL: É aquele em que define o valor do terreno 
por diferença entre o valor do terreno por diferença entre o valor 
total do imóvel e das benfeitorias. Conhecendo-se o valor total do 
imóvel e o das benfeitorias, sendo a diferença, o resíduo, é o valor 
do terreno. 
 

  O método comparativo de dados de mercado é o mais 
utilizado e mais recomentado na avaliação de imóveis, pois ele 
permite a determinação do valor levando em consideração as 
diferentes tendências e flutuações do mercado imobiliário, 
frequentemente diferenciadas das flutuações e tendências de outros 
ramos da economia. 
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3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

  As metodologias aplicáveis à avaliação de bens, seus frutos e 
direitos dependem basicamente: 
 

a) Da natureza do bem avaliando; 
 

b) Da finalidade da avaliação (explicitada no laudo junto ao valor 
encontrado); 

 
c) Da disponibilidade, qualidade e quantidade de informações 

colhidas no mercado; 
 

d) Do prazo para sua execução. 
 

4 – MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS 
 

  Analisa elementos semelhantes ou assemelhados ao avaliando, 
com objetivo de encontrar a tendência de formação de seus preços. 
 

  A homogenização das características dos dados deve ser 
efetuada com o uso de procedimentos, dentre os quais se destacam o 
tratamento por fatores e a inferência estatística. 
 

5 – PESQUISA DE DADOS 
 

  Principal etapa do processo avaliatório e compreende o 
planejamento da pesquisa, a coleta de dados e vistoria de dados 
amostrais. 
 

6 – PLANEJAMENTO DE PESQUISA 
 

  O planejamento da pesquisa define a abrangência da 
amostragem, quantitativa e qualitativa, e a forma de sua coleta e 
compilação, com utilização de fichas, planilhas, roteiro de 
entrevistas, entre outros. 
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  Caracteriza e delimita a região na qual o bem avaliando está 
inserido, para a obtenção de uma amostra representativa de dados 
de mercado a ele semelhantes. 
 

7 – COLETA DE DADOS 
 

  Obtenção de dados e informações confiáveis de ofertas e 
preferencialmente de negociações realizadas, contemporâneos à 
data de referencia, com suas principais características físicas, 
econômicas e de localização e investigação do mercado. 
 

  São considerados semelhantes elementos que: 
 

a) Estejam na mesma região e em condições econômico-
mercadológicas equivalentes às do bem avaliando; 
b) Constituam amostra onde o bem avaliando fique o mais 
próximo possível do centróide amostral; 
c) Sejam do mesmo tipo (terrenos, lojas, apartamentos etc.); 
d) Em relação ao bem avaliando, sempre que possível 
tenham: 
- Dimensões compatíveis; 
- Número compatível de dependências (vagas de 
estacionamento, dormitórios, entre outros); 
- Padrão construtivo semelhante; 
- Estado de conservação e obsoletismo similares. 
 

  Além destas condições de semelhança, observar que: 
 

e) As referencias de valor sejam buscadas em fontes 
diversas e, quando repedidas, as informações devem ser 
cruzadas e averiguadas para utilização da mais confiável; 
f) As fontes de informações sejam identificadas, com o 
fornecimento de, no mínimo, nome e telefone para 
averiguação; 

fls. 68

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_uPTI3HDx6To/SWJlngsSqlI/AAAAAAAAC9Q/AcMrdTpzH7A/s400/predios.jpg&imgrefurl=http://desenhoscriativos.blogspot.com/2009/01/predios-imprimir-e-colorir-desenho.html&usg=__sxtv3ry4qt5dV6GZJAIMDj9ImxA=&h=271&w=221&sz=13&hl=pt-BR&start=4&um=1&tbnid=uj5vDR4JnUlXcM:&tbnh=113&tbnw=92&prev=/images?q=desenho+de+predios&hl=pt-BR&sa=G&um=1
http://laudodeimoveis.com.br/


 
CIA PAULISTA DE PERÍCIAS E AVALIAÇÕES 
 

 

(L150701) - Página 17 de 74 
 

John Stavros Castelhano 
(11) 3486-3349 / (11) 98340-1891 
comercial@laudodeimoveis.com.br 
http://laudodeimoveis.com.br 

g) No caso de insuficiência de dados semelhantes, possam 
ser coletados outros de condições distintas para estudos ou 
fundamentações complementares; 
h) Os dados referentes às ofertas contemplem, sempre que 
possível, o tempo de exposição no mercado; 
i) Não serão admitidos como dados de mercado opiniões, 
mesmo que emitidas por agentes do mercado imobiliário. 
 

 A depreciação correspondente à perda do valor de um bem, 
devido à modificação no seu estado ou qualidade, pode resultar de 
diferentes causas, cada uma delas com uma denominação específica. 
Conforme a ABNT, são fatores que causam depreciação: 
 

a) DECREPITUDE: corresponde ao desgaste das partes 
construtivas; normalmente está relacionada à fatores 
intrínsecos ao imóvel, como a cidade e o desgaste natural 
sofrido ao longo de sua existência;  

b) DETERIORAÇÃO: ocorre devido ao meu uso e/ou à 
inadequada manutenção do imóvel, no caso de depreciação, a 
responsabilidade normalmente é do proprietário do imóvel; 

c) MULTILAÇÃO: corresponde à retirada de sistemas ou de 
componentes que originalmente existiam no imóvel; como na 
deterioração, os responsáveis pela mutilação também são seres 
humanos; 

d) OBSOLETISMO: é o tipo diferente de depreciação, que 
corresponde à superação tecnológica ou funcional do bem, 
ocorre quando o mesmo se torna inadequado para atender sua 
função na sociedade atual, seja por aspectos ou funcionais. 
 

8 – ELEMENTOS UTILIZADOS DE AVALIAÇÃO 
 

1) Características da região compreendendo: 
 

a) Aspectos físicos – condições topográficas, natureza 
predominante do solo, condições ambientais, ocupação 
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existente e tendências de modificação a curto e médio 
prazo; 

b) Aspectos ligados à infraestrutura urbana – sistemas viários 
e de coleta de lixo, redes de: abastecimento de água potável, 
energia elétrica, telefone, esgotamento sanitário, águas 
pluviais e gás canalizado; 

c) Equipamento comunitário e indicação de níveis de 
atividades existentes – sistema de transporte coletivo, 
escolas, mercado de trabalho, comércio, rede bancária, 
segurança, saúde e lazer; 

d) Aspectos ligados às possibilidades de desenvolvimento 
local, posturas legais para o uso e a ocupação do solo, 
restrições físicas e legais condicionantes do aproveitamento; 

e) Aspectos ligados às possibilidades de desenvolvimento 
local, definido por planos diretores e pela legislação 
específica do parcelamento do solo, confrontando as leis de 
Zoneamento e uso do solo do município com a realidade 
verificada no local. 

 

2) Caracterização do terreno do imóvel em avaliação, 
abrangendo: 

 

a) Aspectos físicos – topografia, superfície, consistência do 
solo, porte, forma, localização sem a confrontação das 
observações feitas com aqueles constantes da 
documentação disponível e divisa definida de acordo com a 
posição do observador; 

b) Infraestrutura urbana; 
 

c) Equipamento comunitário disponível; 
d) Utilização atual, legal e econômica. 
 

3) Caraterização das edificações e benfeitorias, englobando os 
aspectos: 
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a) Físicos – construtivos, qualitativos, quantitativos e tecnológicos sem a 
comparação com a documentação disponível e verificando possíveis 
extrapolações de limites e confrontações; 

b) Funcionais – arquitetônicos, de projetos paisagísticos adequação da 

edificação em relação aos usos recomendáveis para a região com vista 
à preservação do meio ambiente;  

c) Condições de ocupação, tais como eventuais invasões, locações ou 
cessões a terceiros, ocupação pelo proprietário ou imóvel 

desocupado; 
d) Ambientais – adequação da edificação em relação aos usos 

recomendáveis para a região e preservação do meio ambiente. 
 

4)  As benfeitorias não documentadas: 
 

  As edificações e benfeitorias são quantificadas e 
avaliadas pelo profissional em grau de detalhamento 
compatível com a finalidade da avaliação, de acordo ou não 
com a documentação do imóvel. 
 

  Além dos métodos matemáticos de avaliação é realizada 
pesquisa (de campo) de valores, com imóveis da micro-região 
do imóvel em avaliação, associada à pesquisa de valores on-
line, via internet, efetuando-se a busca em sites de 
classificados e bancos de dados especializados em imóveis. 
 

 Um Consultor deve prestar com eficiência e 
imparcialidade os serviços de: 
 

 

a) Avaliação de Imóveis (Valor de Mercado) para Compra Venda, Locação, com 
a elaboração dos respectivos Laudos / Relatórios; 

b) Avaliação de Imóveis para Atualização de Patrimônio, Reavaliação de 
Ativos, Garantia Bancária (Solicitação de Empréstimo junto a Bancos), 
Inventário, Partilha, Separação Consensual, com a elaboração dos 
respectivos Laudos / Relatórios; 

c) Vistoria de Imóveis para Entrega e Recebimento, com a elaboração dos 
respectivos Laudos / Relatórios fotográficos; 

d) Assistente Técnico em Perícias Judiciais – Ações Revisionais, Renovatórias, 
Danos a Imóveis e outras com a elaboração dos respectivos Laudos 
Periciais. 
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  Para a determinação do justo e real valor de mercado do 
imóvel ora avaliado, valeu-se dos métodos correntes adotados pela 
moderna técnica avaliatória, através das normas anteriormente 
referidas. 
  ÁREA ÚTIL - são os espaços internos do imóvel, medidos a partir do 

piso, excluindo as paredes, mais conhecido no meio como "área de vassoura". 
Ela indica o quanto de espaço interno você tem dentro do imóvel. Ou seja, 
aqueles espaços do imóvel reservados para habitação. Assim, a garagem, as 

varandas e as áreas de lazer cobertas não são incluídas. 
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• Proprietário/Usuário 

AGENTES DO MERCADO IMOBILIÁRIO 

São ao mesmo tempo proprietários e usuár os. Adquirem os 
imóveis residenciais ou comercial como Investimento e também os 
habitam ou o utilizam como negócio. 

• Proprietário Investidor puro que não consome o bem adquirido. A propriedade 
é locada para terceiros. 

• Locatário Consumidor puro do bem 

• lncorpOrJdor Supre o mercado com novos bens 

• Renovador/ Supre o mercado com bens reformados/renovados 
Reformador 

• Facilitador Poder público, agentes flnanceiros, corretores, advogados e outro 
que facilitam o processo de aquisição e venda de ben neste 
mercado 
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  ÁREA PRIVATIVA - é a área individual e particular de cada 

unidade residencial utilizada por cada proprietário de um imóvel 

multifamiliar como um prédio de salas e lojas, apartamentos ou um 

condomínio residencial. Ou seja, é a área interna dos imóveis (+) garagem (+) 

armário de despejos, etc, de propriedade única e exclusiva de cada comprador. 

É aquela onde o proprietário detém a integridade do seu domínio, constituído 

pela superfície limitada pela linha externa que contorna as paredes das 

dependências de uso privativo e exclusivo do proprietário, sejam elas 

cobertas ou descobertas e pelo eixo das paredes que separem de outra 

unidade, no mesmo piso.  

  ÁREA DE USO COMUM - é tudo que for construído no condomínio 

para todos usarem como piscina, salão de festas, jardins, recepção, 

churrasqueira, sauna, bar, corredores, escadas, salão de jogos e outros 

equipamentos da edificação. 

  ÁREA TOTAL - é a soma de todas as áreas cobertas, inclusive a 

garagem. É a soma da área privativa mais a área de uso comum. 

  FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO - (a quota parte que caberá à 

unidade) no caso de salas e lojas em prédios comerciais e apartamentos ou casas 

em condomínios fechados. Esta fração serve para cálculo de indenização em 

caso de incêndio, destruição total ou parcial do prédio e, na hipótese de todos 

os condôminos resolvam desistir do projeto e vender o terreno. 

  FRAÇÃO IDEAL DO EMPREENDIMENTO - que caberá a cada 

comprador no âmbito total, ou seja, o terreno (+) área privativa (+) área de uso 

comum do imóvel, principalmente quando se tratar de condomínios 

habitacionais em construção ou quando o imóvel estiver sendo vendido na 

planta.  

9 – DA DEPRECIAÇÃO 
 

  O percentual anual de depreciação de um imóvel, o que me fez 
lembrar uma frase do engenheiro paulista Alberto de Zagotiz, nos 
idos da década de 1940, quando afirmou que “a Engenharia de 
Avaliações não é e nunca será uma ciência exata, pois é a ciência da 
observação”, razão pela qual ela é executada por homens e não por 
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máquinas, exigindo muito mais do que a aplicação direta de 
fórmulas matemáticas. 

 

  O conceito de depreciação está presente na memória das 
pessoas, cujo sentido se reflete na consciência de que os bens 
possuem duração limitada, seja um automóvel, equipamento de 
informática e mesmo uma moradia, e pode ser definido como a 
perda da aptidão de servir ao fim a que se destina. 
 

  Essa realidade encontra-se traduzida na legislação brasileira, 
cuja Lei nº 9.249/95 prevê, em seu artigo 13, que as empresas 
poderão deduzir do cálculo da determinação do lucro real e da base 
de cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) as 
despesas de depreciação e amortização de bens móveis e imóveis, 
desde que relacionados com a produção e comercialização de bens e 
serviços. 
 

  Como a melhor utilização e sua plena eficácia ocorrem quando 
os bens se encontram no estado de novo, é fácil entender que, à 
medida que vão sendo utilizados, as suas características originais 
vão sendo reduzidas, ocorrendo desgaste, envelhecimento ou 
decadência de seus componentes, até atingir a inviabilidade 
econômica, cujo período decorrido é denominado como vida útil e 
sua medida é feita em anos. 

 

  Ao final desse espaço de tempo decorrido entre a data em que 
o bem foi concluído e o momento de perda de utilização, ainda 
existe um item a ser considerado, que se denomina valor residual, 
que é o valor de demolição ou de sucata, ou de reaproveitamento 
dos materiais ao fim da vida útil. 
 

  Mas, voltando à dúvida que me foi suscitada sobre os critérios 
de cálculo da depreciação, ao ser questionado sobre o percentual de 
perda atual, o que estava sendo colocado é o conceito de 
depreciação linear, que consiste em uma perda constante de valor ao 
longo da vida útil, que é aquele adotado pelo fisco para fins 
contábeis. 
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  Não obstante sua utilização nos balanços das 
empresas ter respaldo legal, no mercado imobiliário essa 
metodologia não se mostra a mais adequada, pois bem sabemos que 
os imóveis não se depreciam da mesma forma, existindo diversos 
fatores que resultam em observações fáceis de serem constatadas, 
como o caso de duas edificações com a mesma idade apresentarem 
características físicas bastante distintas uma da outra. 
 
 

  Isso ocorre por diversos fatores, o primeiro deles é o fato que a 
depreciação pode ser de ordem física ou funcional, sendo que no 
primeiro grupo encontra-se o próprio desgaste decorrente da ação 
do tempo e as avarias bruscas acidentais, e no segundo grupo a 
inadequação, decorrente de falhas de concepção, a superação, 
originária do obsoletismo devido a novas técnicas e a anulação, 
decorrente de inaptidão aos fins aos quais foi concebido. 
 
 

  Essa concepção se traduz materialmente por meio de Método 
de Ross-Heidecke, que procura combinar as duas vertentes 
formadas pelo estado de conservação e idade aparente, cujos 
princípios se apoiam no fato de que a perda de valor não pode ser 
integralmente recuperada com manutenção, as reformas apenas 
dilatam a vida útil e que em bem mal conservado deprecia-se mais 
rapidamente que o bem conservado. 
 

  Esses conceitos se mostram importante nas decisões de 
investir em imóveis, uma vez que existem aqueles que se depreciam 
mais, como os apartamentos em relação aos galpões, em função das 
especificidades e demandas dos usuários, além do que pode ser um 
fator relevante na decisão de reformar ou trocar um imóvel, uma 
vez que, com o valor gasto na reforma, é possível adquirir um mais 
moderno, com ganhos adicionais futuros, mais condizente com os 
novos tempos e as novas exigências do mercado. 
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10 – PESQUISA CRECI / METODOLOGIA 
 

A pesquisa mensal sobre valores de imóveis usados na cidade de 
São Paulo feita pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis 
(CRECI) - 2ª Região adota os seguintes critérios: 
 

1. Os dados são colhidos por meio de entrevistas pessoais com os 
responsáveis por imobiliárias cadastradas no CRECISP. 

2. Pesquisam-se os valores pedidos e os valores efetivos de venda 
dos imóveis, onde se apuram os valores médios de venda com 
base nos preços efetivos de venda, por ser esta a prática do 
mercado. 

3. Apuram-se os preços efetivos de venda de apartamentos e casas 
por metro quadrado de área útil, em reais. 

4. Para a determinação dos valores médios de venda dos imóveis, 
eles são agrupados segundo sua idade de construção, suas 
características construtivas e sua similaridade de preço no 
mercado. Essa similaridade despreza a localização geográfica e 
privilegia o agrupamento dos imóveis em bairros de cinco 
“zonas de valor”, com preços homogêneos. 

 

5. As “zonas de valor” consideradas são as seguintes: 
 

Zona A - Alto da Boa Vista, Alto de Pinheiros, Brooklin (Velho), Campo Belo, Cidade 
Jardim, Higienópolis, Itaim Bibi, Jardim América, Jardim Anália Franco, Jardim Europa, 
Jardim França, Jardim Paulista, Ibirapuera, Moema, Morro dos Ingleses, Morumbi, Real 
Parque, Pacaembu, Perdizes, e Vila Nova Conceição; 

Zona B - Aclimação, Alto da Lapa, Alto de Santana, Brooklin, Cerqueira César, Chácara 

Flora, Alto da Lapa, Consolação, Granja Viana, Indianópolis, Jardim Guedala, Jardim 
Marajoara, Jardim Paulistano, Jardim São Bento, Jardim São Paulo, Paraíso, Pinheiros, 
Planalto Paulista, Pompéia, Sumaré, Sumarezinho, Vila Clementino, Vila Madalena, Vila 
Mariana, Vila Olímpia. Vila Sônia; 

Zona C - Aeroporto, Água Branca, Bosque da Saúde, Barra Funda, Butantã, Cambuci, 

Chácara Santo Antônio, Cidade Universitária, Horto Florestal, Ipiranga (Museu), 
Jabaquara, Jardim Bonfiglioli, Jardim Prudência, Jardim Umuarama, Lapa, Mandaqui, 
Mirandópolis, Moóca, Santa Cecília, Santana, Santo Amaro, Saúde, Tucuruvi, Vila 
Alexandria, Vila Indiana, Vila Leopoldina, Vila Mascote, Vila Mazzei, Vila Romana, Vila 
Sofia, Tatuapé; 
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Zona D - Água Rasa, Americanópolis, Aricanduva, Bela Vista, Belém, Bom Retiro, Brás, 

Butantã (periferia), Campo Grande, Campos Elíseos, Carandiru, Casa Verde, Centro, 
Cidade Ademar, Cupecê, Freguesia do Ó, Glicério, Imirim, Itaberaba, Jaçanã, Jaguaré, 
Jardim Miriam, Liberdade, Limão, Pari, Penha, Pirituba, Rio Pequeno, Sacomã, Santa 
Efigênia, Sapopemba, Socorro, Tremembé, Veleiros, Vila Alpina, Vila Buarque, Vila 
Carrão, Vila Formosa, Vila Guilherme, Vila Maria, Vila Matilde, Vila Medeiros, Vila 
Prudente;  
Zona E – Brasilândia, Campo Limpo, Cangaíba, Capão Redondo, Cidade Dutra, 

Ermelino Matarazzo, Grajaú, Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, Jardim Ângela, 
Jardim Brasil, Jardim São Luis, Lauzane Paulista, M’Boi Mirim, Parelheiros, Pedreira, 
Santo Amaro (periferia), São Mateus, São Miguel Paulista, Vila Arpoador, Vila Curuçá, 
Vila Nova Cachoeirinha. 
 

11 - VISTORIA 
 

 Vistoriou-se o imóvel , em 21 de Maio de 2015, identificando 
suas principais características, tais como: localização, 
melhoramentos urbanos. 

 

12 – CARACTERÍSTICAS 
 

 Conforme determina a norma ABNT, o trabalho deve ser 
efetuado respeitando-se as características tanto da região, como 
particulares do terreno e das edificações caso existam. Assim 
apresentamos abaixo as características que foram norteadoras do 
trabalho. 
 

13 – CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO 
 

 Uso predominante: características urbanas, existem ao redor 
imóveis comerciais e residências. 

 Serviço Público: pavimentação em via de asfalto, coleta de 
lixo, transporte público municipal. 

 

14 – CARACTERÍSTICA DA EDIFICAÇÃO 
 Trata-se de imóvel com características residencial. 
 área privativa de 180,50m2 – área total de 252,30m2 
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15 – INFORMAÇÕES DA REGIÃO - IA 
 

O início do distrito iniciou-se em meados de 1930, quando um grupo 
de empresários liderados por Luís Romero Samson criou a empresa 
Auto Estrada S/A. O objetivo era construir uma ligação entre São 
Paulo e o então município de Santo Amaro, o qual o Distrito de 
Cidade Dutra fazia parte. Junto desse objetivo vieram outros 
projetos que ficaram conhecidos como “Projeto Interlagos”. As 
avenidas Washington Luís e Interlagos, o Aeroporto de Congonhas 
e a “Cidade Satélite de Interlagos”, compreendendo hotel, igreja e 
autódromo, em áreas destinadas para uso residencial, comercial e 
industrial. A construção da autoestrada para Santo Amaro iniciou-se 
em 1927 e foi concluída em 1933. O trajeto total tinha 14 
quilômetros, começando na Avenida Brigadeiro Luís Antônio até o 
pedágio na Vila Sophia, próximo à Chácara Flora, e em 1940, foi 
construída uma variante em direção à represa, que dava acesso 
exclusivo à Cidade Satélite de Interlagos e ao autódromo, hoje 
conhecida como Avenida Interlagos. 
 
 

A companhia Auto Estradas S/A negociou grandes glebas de terras 
com os proprietários dos terrenos que seriam cortados e, 
consequentemente, beneficiados com a construção da estrada de 
rodagem, acumulando um patrimônio imobiliário considerável, 
valorizado com a implantação dos seus próprios empreendimentos. 
 

Paralelamente a atuação da empresa Auto Estradas, em 1904 é 
constituída a empresa Light and Power com os mesmos sócios da 
empresa canadense The São Paulo Trainway, Light and Power Company 

que operava serviços de geração e distribuição de energia elétrica e 
serviços de bondes elétricos do município de São Paulo, uma 
revolução para a época, quando havia apenas bondes puxados a 
burro.  Entre 1900 e 1930, a Light São Paulo realizou inúmeras obras 
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de expansão dos serviços de energia elétrica na capital de São Paulo 
e municípios vizinhos, construindo em 1908 a represa de 
Guarapiranga e usinas hidrelétricas, como Edgar de Souza e Rasgão, 
localizadas no Rio Tietê, em Santana do Parnaíba, a 40 quilômetros 
da capital. 
 
 

Em 25 de janeiro de 1949 teve início então, a construção de 500 casas 
planejadas, das quais 437 foram concluídas e entregues em 1º de 
julho de 1950, estando a quase totalidade já habitadas por 
funcionários da Companhia de Gás, Companhia Telefônica, da 
“Light” e de funcionários da própria Caixa, todas elas construídas 
em ruas pavimentadas, com luz elétrica, água encanada e esgotos. 
 
 

Às 16 horas desta data, com a presença de autoridades federais e 
estaduais era inaugurada a Cidade Previdenciária Presidente Dutra, 
assim chamada em homenagem ao então Presidente Eurico Gaspar 
Dutra, dando início então ao bairro, que posteriormente viraria 
distritoCidade Dutra. 
 
 

No início, a distância deixou o bairro isolado, mas foram criadas 
linhas de ônibus que trouxeram na sua esteira a formação de outros 
bairros, fazendo da Cidade Dutra um polo de desenvolvimento do 
então extremo da Zona Sul. Outros bairros foram surgindo frutos da 
especulação imobiliária, sem qualquer preocupação urbanística. O 
comércio começa a se formar em torno dos pontos de parada de 
ônibus criando pontos de aglomerações que foram aos pouco se 
expandindo ao longo das vias principais. 
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17 – PESQUISA DOS IMÓVEIS DE REFÊRENCIA 
 
 
 

As pesquisas foram realizadas entre os dias 22 e 24 de Maio de 2015, 
englobando as informações de imobiliárias e internet, conforme norma da 

ABN, NBR 14.653-2. 
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Referência 01 

 

Endereço: São Paulo – SP 
Área Útil: 196m2 

Área Territorial: 0m2 

Oferta: R$ 670.000,00 
Anunciante: Prohabitar Imóveis 
(11) 5669-7944 / ref. 1107 
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Referência 02 

 

 

Endereço: São Paulo – SP 
Área Útil: 196m2 

Área Territorial: 0m2 

Oferta: R$ 600.000,00 
Anunciante: Prohabitar Imóveis 
(11) 5669-7944 / ref. 2922 
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Referência 03 

 

 

Endereço: São Paulo – SP 
Área Útil: 196m2 

Área Territorial: 0m2 

Oferta: R$ 850.000,00 
Anunciante: ProHabitar Imoveis 
(11) 5669-7944 / ref. 4270 
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Referência 04 

 

 

Endereço: São Paulo – SP 
Área Útil: 196m2 

Área Territorial: 0m2 

Oferta: R$ 700.000,00 
Anunciante: Prohabitar Imóveis 
(11) 5669-7944 / ref. 1098 
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Referência 05 

 
 

 

Endereço: São Paulo – SP 
Área Útil: 196m2 

Área Territorial: 0m2 

Oferta: R$ 750.000,00 
Anunciante: ProHabitar Imóveis 
(11) 5669-7944 / ref. 2238 
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18 – CONCEITO 
 

 

  Optado pela pesquisa junto ao Mercado Imobiliário, os valores 

atribuídos pelas FONTES DE CONSULTAS, foram obtidas por 

profissionais do ramo e adotado a média obtida como sendo o 

correspondente ao paradigma, devidamente tratado na 

HOMOGENEIZAÇÃO DOS DADOS.  
 

 

 No caso da opção pelo valor conhecido na região, este reflete a 

experiência profissional deste signatário que atua no mercado de 

Perícias e Avaliações Imobiliárias. Este valor conhecido representará 

o Imóvel paradigma (=100%) recebendo na HOMOGENEIZAÇÃO 

DOS DADOS o tratamento adequado.  
 

 

 

19 – TABELA DE GRAUS / ABNT 2004 
  
 
 

 Grau 

Item Descrição III II I 

1 Caracterização do imóvel 
avaliando 

Completa quanto a todas 
as variáveis analisadas 

Completa quanto às 
variáveis utilizadas no 

modelo 

Adoção de situação 
paradigma 

2 Coleta de dados de mercado Características conferidas 
pelo autor do laudo 

Características conferidas 
por profissional credenciado 

pelo autor do laudo 

Podem ser utilizadas 
características fornecidas 

por terceiros 

3 Quantidade mínima de dados 
de mercado efetivamente 

utilizados 

6 (k+1), onde k é o número 
de variáveis 

independentes 

4 (k+1), onde k é o número 
de variáveis independentes 

3 (k+1), onde k é o número 
de variáveis independentes 

4 Identificação dos dados de 
mercado 

Apresentação de 
informações relativas a 

todos os dados e variáveis 
analisados na modelagem, 

com foto 

Apresentação de 
informações relativas aos 

dados e variáveis 
efetivamente utilizados no 

modelo 

Apresentação de 
informações relativas aos 

dados e variáveis 
efetivamente utilizados no 

modelo 
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20 – HOMOGENEIZAÇÃO DOS DADOS 
 
 

1 – LOCALIZAÇÃO IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
1.1 – Meio da quadra X X X X X X 100 

1.2 – Meio da quadra c/ 2 frentes       120 
1.3 – De esquina       110 
1.4 – Com 2 esquinas       130 
 

2 – NATUREZA TERRENO IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
2.1 – Seco X X X X X X 100 
2.2 – Alagadiço       070 

2.3 – Brejoso       060 
 

3 – TOPOGRAFIA / Plano IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 

3.1 – Nível do logradouro X X X X X X 100 

3.2 – Abaixo até 0,50m       090 
3.3 – De 0,50 a 1,00m       080 
3.4 – Superior a 1,00m       070 
 

4 – REDE DE ÁGUA IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 

4.1 – Há rede em frente X X X X X X 100 
4.2 – Há rede dentro de 100m       090 
4.3 – Há rede entre 100 a 300m       080 
 

5 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
5.1 – Há rede com luz X X X X X X 100 
5.2 – Há rede sem luz       090 

5.3 – Há rede c/ luz acima de 100m       080 
5.4 – Não há rede próxima       070 
 

6 – PAVIMENTAÇÃO IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 

6.1 –Asfalto X X X X X X 100 
6.2 – Paralelepípedo / Bloquet       090 
6.3 – Cascalho       080 
6.4 – Terra       070 
 

7 – REDE DE ESGOTO IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 

7.1 – Há em frente X X X X X X 100 
7.2 – Há nos próximos 100m       080 

7.3 – Há superior a 100m       070 
7.4 – Não há       060 
 

 

fls. 108

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_uPTI3HDx6To/SWJlngsSqlI/AAAAAAAAC9Q/AcMrdTpzH7A/s400/predios.jpg&imgrefurl=http://desenhoscriativos.blogspot.com/2009/01/predios-imprimir-e-colorir-desenho.html&usg=__sxtv3ry4qt5dV6GZJAIMDj9ImxA=&h=271&w=221&sz=13&hl=pt-BR&start=4&um=1&tbnid=uj5vDR4JnUlXcM:&tbnh=113&tbnw=92&prev=/images?q=desenho+de+predios&hl=pt-BR&sa=G&um=1
http://laudodeimoveis.com.br/


 
CIA PAULISTA DE PERÍCIAS E AVALIAÇÕES 
 

 

(L150701) - Página 57 de 74 
 

John Stavros Castelhano 
(11) 3486-3349 / (11) 98340-1891 
comercial@laudodeimoveis.com.br 
http://laudodeimoveis.com.br 

 

 

8 – CALÇADA / PASSEIO IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
8.1 – Existe em boas condições X X X X X X 100 
8.2 – Existe em más condições       090 
 

9 – REDE TELEFÔNICA FIXA IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
9.1 – Existe disponível X X X X X X 100 
9.2 – Existe não disponível       090 
 

10 – TRANSP. PUBL/ COLETIVO IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
10.1 – Existe em frente       100 
10.2 – Disponivel dentro de 100m       090 
10.3 – Disponivel dentro de 400m X X X X X X 080 
 

11 – ESCADA / ELEVADORES IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
11.1 – Somente Escadas   X    070 
11.2 – Único Elevador       090 

11.3 – Social e Serviço X X X X X X 100 
11.4 – Três Elevadores       110 
11.5 – Quatro Elevadores ou +       120 
 

12 – GARAGEM IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
12.1 – Não tem       080 
12.2 – 1 Vaga       100 
12.3 – 2 Vagas X X X X X X 120 

12.4 – 3 ou mais vagas       130 
 

13 – AR CONDICIONADO IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
13.1 – Não tem X X X X X X 090 
13.2 – Existe Instal. Individual       100 
 

14 – NÍVEL DE SEGURANÇA IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
14.1 – Portaria       090 

14.2 – Portaria com câmeras       100 
14.3 – Portaria / Cam. / Catracas       115 
14.4 – Sistemas Sofisticados X X X X X X 125 
 

15 – ARQUITETURA IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
15.1 – Sem Nenhum Apelo       090 
15.2 – Normal / Usual       100 
15.3 – Projeto Diferenciado X X X X X X 120 

15.4 – Espetacular       130 
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16 – PAISAGISMO IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 

16.1 – Não possui X X X X X X 080 
16.2 – Possui       090 
16.3 – Possui / Bem cuidado       100 
16.4 – Possui Jardim / Bosque       120 
 

 

17 – LAZER / HELIPORTO IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
17.1 – Não possui X X X X X X 090 

17.2 – Lazer Modesto       100 
17.3 – Lazer Completo       110 

17.4 – Lazer acima completo       120 
 

 

18 – ÁREA VERDE EXISTENTE IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 

18.1 – Não possui       090 
18.2 – Possui ate 10% do terreno       100 

18.3 – Possui ate 20% do terreno       110 
18.4 – Possui ate 30% do terreno       120 
18.5 – Mais de 30% e c/ bosque X X X X X X 130 
 

 

19 – FRAÇÃO DO TER./ ESCRIT. IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
19.1 – Até 1% X X X X X X 100 
19.2 – Até 2%       110 

19.3 – Até 3%       120 
 

 

20 – GERADOR PRÓPRIO IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 

20.1 – Não possui X X X X X X 090 
20.2 – Possui       100 
 

 

21 – GÁS IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
21.1 – Gasoduto X X X X X X 110 
21.2 – G.L.P       100 
 

 

22 – ESTADO DE CONSERV.  IA R1 R2 R3 R4 R5 IP 
22.1 – Novo       120 
22.2 – Bom  X X X X X 110 

22.3 – Regular       100 
22.4 – Ruim X      080 
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21 – QUADRO COMPARATIVO 
 

PADRÃO  / CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO 

 m2 Residencial  / PINI Ross-Heidecke Area útil Área territorial Valor  

IA -0- -0- -0- 196 -0- -0- 

R1 -0- -0- -0- 196 -0- 670.000,00 

R2 -0- -0- -0- 196 -0- 600.000,00 

R3 -0- -0- -0- 196 -0- 850.000,00 

R4 -0- -0- -0- 196 -0- 700.000,00 

R5 -0- -0- -0- 196 -0- 750.000,00 
 

22– QUADRO DE VALORES OBTIDOS 
 

 
IA (R$) R1 (R$) R2 (R$) R3 (R$) R4 (R$) R5 (R$) 

Valor Imóvel -0- 670.000,00 600.000,00 850.000,00 700.000,00 750.000,00 

Custo reposição -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

% depreciação -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Benfeitorias -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Área m2 196 196 196 196 196 196 

Valor do m2 -0- 3.418,36 3.061,22 4.336,73 3.571,42 3.826,53 
 

 Conforme os imóveis constantes deste trabalho, quando 
comparados ao hipotético Imóvel Paradigma, assim se representam suas 
virtudes e seus perfis:  
 

IMÓVEL 
 
 
 
 

IMÓVEL 
PARADIGMA 

2200 PONTOS = 
100% 

PONTUAÇÃO 
REPRESENTATIVA 

PONTUAÇÃO: 2200% = X% 

IA 2215 100,68 

R1 2235 101,59 

R2 2235 101,59 

R3 2235 101,59 

R4 2235 101,59 

R5 2235 101,59 
 

23 – CALCÚLO DOS VALORES APURADOS 
 

Assim, temos que, a média entre os referenciais é: 
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Representativa % - 101,59 + 101,59 + 101,59 + 101,59 + 101,59 ÷ 5 = 

101,59% repres. média 

 

R$/m2 área dos imóveis: - 3.418,36 + 3.061,22 + 4.336,73 + 3.571,42 + 

3.826,53 ÷ 5 = R$ 3.642,85 médio / m2 

 

Logo, o Imóvel Paradigma corresponde a: 
(R$ médio/m²) 3.642,85 ÷ (% Repres. Média) 101,59%= R$ 3.585,83 (=100%) 

 

Se o IA corresponde a 100,00 % quando comparado ao chamado Imóvel 
Paradigma, e se temos que os 100% deste equivalem a R$ 3.585,83, 
então, o valor do metro quadrado do Imóvel  
 

Avaliando (IA) é equivalente a: Valor do m2 do IP R$ 
3.585,83 X (% Repres. do IA) 100,68% = R$ 3.610,21 m2 do IA 
 

Que multiplicado pela área útil (196m2) que o IA possui, nos fornece 
o valor de mercado que é igual a R$ 707.601,16 (setecentos e sete mil 
seiscentos e um reais e dezesseis centavos). 
 

24 – CONCLUSÃO 
 

 Considerando as vistorias e pesquisas de mercado realizadas, 
em cumprimento ao que estabelece a ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas), por técnicas modernas de Avaliações Urbanas 
do IBAPE/SP de 1995 e da CAAVI/2004, que contribuíram para 
formarmos a convicção, concluímos que o valor de mercado do 
imóvel avaliado é de R$ 707.601,16 (setecentos e sete mil seiscentos e 
um reais e dezesseis centavos), arredondando-se o valor apurado 
para R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). 
 

 Trata-se de uma avaliação correspondente ao nível / grau II 

da ABNT NBR 14653-2, que se louva em informações de mercado, 
devendo-se prever uma possível variação de 10% (-5% a +5%), nos 
valores acima expressos, diante dos interesses inerentes do próprio 
mercado imobiliário.   
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 Trabalho realizado de forma interativa com o profissional 
responsável aqui qualificado, que vistoriou o imóvel Avaliando 
conforme previsto na NBR 14.653/2 da ABNT – e atendendo o 
requerido no Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 39, 
VIII, realizada de forma expedita previsto nas normas do IBAPE/SP 
de 1995, utilizando metodologia comparativo / CAAVI 2004, 
aplicando fatores de transposição consubstanciada por técnicas 
modernas de Avaliação de Imóveis com adoção de Paradigma e 
ainda nos valendo das revistas técnicas como Construção PINI, 
existindo construção. Concluímos, portanto que o imóvel objeto 
desta valoração mercadológica tem seu valor aproximado. 
 

 É importante salientar que não há nenhum interesse atual ou 
futuro na propriedade que é objeto deste laudo de avaliação e não 
há nenhum interesse pessoal ou parcialidade com relação às partes 
envolvidas. 
 

 As informações e os eventuais documentos que vieram a ser 
disponibilizados para subsidiar a elaboração do trabalho são de 
natureza confidencial.  
 

 

     Variável de (+) 5% = R$ 735.000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Variável de (-) 5% = R$ 735.000,00 

 

 

São Paulo, 12 de Junho de 2015 
 
 

JJoohhnn  SSttaavvrrooss  CCaasstteellhhaannoo  

Perito Judicial 
 

 
 
 
 

R$ 700.000,00 
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