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Banco Santander (Brasil) S/A

Executado:
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Jorge Lorenzeti Neto, CREA 601104929, perito nomeado nos autos em epígrafe, tendo
concluído seu trabalho pericial, vem respeitosamente a elevada presença de Vossa Excelência,
para requerer a juntada do laudo anexo nos autos em questão e a autorização para o
levantamento dos honorários profissionais já depositados..

Termos em que,
P. Deferimento

Araraquara, 12 de Maio de 2020.

Jorge Lorenzeti Neto
Engenheiro Civil – CREA 601104929

_________________________________________________________________
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1.

Objetivo
Avaliação - Determinar o valor de mercado do imóvel de matrículas 8.953; 8.954 e 8.955 do
1º CRI de Araraquara, contidas às fls 60 / 80 no referido processo, conforme decisão fls
456.

2.

Identificação e Caracterização do Imóvel

2.1

Características da Região
O imóvel avaliando situa-se na zona urbana da cidade de Araraquara – SP, que fica a 270 Km da
capital. A cidade é considerada uma das mais desenvolvidas do Brasil em qualidade de vida pelos
seus índices de saúde, educação e renda. Polo industrial diversificado com predominância da
cultura da laranja e da cana de açúcar.
O comércio local é referência para cidades da região, especialmente pela migração dos
habitantes das cidades localizadas no eixo oeste, norte e nordeste de sua localização.
O município possui intensa vocação logística dado à sua localização estratégica no centro do
Estado, cercada por Campinas a 170 km ao sul; S. José do Rio Preto a 170 Km a norte; Bauru a
120 Km à oeste e Ribeirão Preto a 80 Km à leste.
Sua localização ainda perfaz um ponto de coerência entre as maiores regiões produtoras do país:
Eixo Rio – São Paulo ; Sul de Minas e de Mato Grosso e o norte do Paraná.
Segundo dados do censo demográfico 2014 (IBGE) o município contava com uma população de
224.304 habitantes, hoje estimada em 230.770. IDH 0,815 (15º no ranking Brasileiro- Wikipédia)

2.2 Localização
O imóvel, localizado na região extremo oeste da cidade, à Rua Maria Marchi Vissali nº 639, entre
avenidas Conego Aldomiro Storniolo e Rômulo Lupo, onde faz esquina; na quadra completada
pela Rua Antonio Eugenio Nogueira da Gama (antiga Rua Araraquara), onde também conflui
fazendo esquina, no bairro Jardim Universal na cidade de Araraquara SP,
distante
aproximadamente 5 (cinco) quilômetros da área central do município. A região, com
característica mista residencial/ Comercial e Prestação de Serviços, com grande concentração de
empresas do setor automotivo, possui relevo heterogêneo de média inclinação, apresentando
solo seco. Dotada de toda infraestrutura urbana tais como: redes de água, luz, telefonia, esgoto e
sistema viário com ruas pavimentadas, servida por todos serviços públicos e privados.

Vista angular da fachada do imóvel voltada para a Rua Maria Marchi Vissali
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Vista da esquina com Av. Rômulo Lupo

V
Vista da fachada aos fundos à Rua Antonio Eugenio N. da Gama esq. com Av. Rômulo Lupo

3. Vistoria
Realizada no período matutino do dia 05 de Maio de 2020, a vistoria permite o melhor
conhecimento possível do imóvel, e assim, o contexto imobiliário a que pertence, de forma a
orientar a coleta de dados (elementos comparativos), bem como o enquadramento das variáveis
da edificação, como classe, tipo e padrão construtivo entre outros elementos e atributos que
influenciam na determinação de seu valor de mercado.

3.1 Descrição
Trata-se de um imóvel comercial constituído de 3 (três) edificações descritas abaixo, sendo 01
(uma) construção contendo 01 vestiário, 01 copa e 01 área gourmet; 01 (um) galpão utilizado
como depósito; e 01 (uma) cobertura metálica aberta. Seu respectivo terreno de formato
irregular, é constituído pelos lotes 10; 11 e 12 (anexados) da quadra 15 no Loteamento Jardim
Universal, descritos e caracterizados nas matriculas 8.953; 8.954 e 8.955 do 1º CRI de Araraquara
SP, cujas áreas somadas encerram 1.195,72 m², com testadas voltadas para as Ruas Maria Marchi
Vissali, Antonio Eugenio Nogueira da Gama (antiga Araraquara) e Avenida Romulo Lupo,
conforme descrição nas matrículas citadas. Quanto à sua topografia, o terreno é plano com
declive para a Rua Antonio Eugenio N. da Gama. Área construída conforme folha espelho de
IPTU 2020 (anexo) de 507,25 m² (vide nota abaixo). Cadastro Municipal : 20.016.011.00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE LORENZETI NETO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/05/2020 às 14:51 , sob o número WARQ20700511474
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Nota: Durante a vistoria, pode-se notar claramente a discrepância entre a área construída
lançada na folha de IPTU/2020 do imóvel (citada acima) e a real observada in loco. Após a
obtenção da planta baixa no Arquivo Municipal, apurou-se a área construída de 286,84 m²,
considerando a inexistência atual dos galpões 1 e 3 contidas na planta baixa (projeção anexo).
As benfeitorias no pátio do imóvel, se dividem em 3 (três) edificações sendo:
A) Uma construção de formato irregular, de 43,19 m²em alvenaria de blocos de concreto, com
cobertura em telhas cerâmicas assentadas sobre estrutura de madeira, constituída de 01 copa
com pia inox; 01 vestiário com 02 bacias sanitárias, 01 chuveiro e 01 lavatório; ambos forrados
com lajota revestida e pintada, com pé direito elevado, esquadrias de madeira e ferro,
revestimento cerâmico em piso e paredes até o teto na copa e meia altura no vestiário. Defronte
estes há uma área gourmet com pia e churrasqueira , cobertura em telha cerâmica sobre
estrutura de madeira aparente, piso cerâmico e paredes pintadas diretamente sobre os blocos.
B) Um barracão com cobertura de telhas galvanizadas sobre estrutura de ferro, utilizada como
depósito de peças, em formato retangular com 185,51 m², com fechamentos laterais e frontal
em toda altura, construídos em alvenaria de blocos; portão metálico; com piso cimentado.
C) Uma cobertura metálica apoiada sobre estrutura de ferro, com 57,87 m², pé direito elevado,
sem fechamentos laterais ou frontais, com piso cimentado.

Vista parcial do pátio na entrada

Vista parcial da fachada da edificação A

V
Vista da cobertura – edificação C

Vista parcial angular da entrada edificação B

V
Vista parcial do vestiário – edificação A

Vista parcial interna depósito- edificação B
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4.

Diagnostico de Mercado
A retração da atividade econômica, especialmente para o setor de construção, com poucos
incentivos para novos empreendimentos, a restrição e o rigor nas exigências de financiamento
bancário; o município encontra-se com desempenho baixo, havendo na cidade um número
significativo de ofertas de imóveis , com absorção lenta. Levando-se em conta o mercado
imobiliário atual, a liquidez do imóvel avaliando é considerada baixa.

5.

Avaliação

5.1 Metodologia Utilizada
A avaliação obedecerá diretrizes gerais conforme determinação da Norma Brasileira para
Avaliação de Imóveis Urbanos NBR-14.653/2001 e preceitos do IBAPE – Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia.
Para o cálculo do valor de venda do imóvel será considerado o valor do terreno mais o valor das
benfeitorias
VI = VT + VB Onde:

VI = Valor do Imóvel
VT = Valor do Terreno
VB = Valor das Benfeitorias
O nível de precisão adotado (Procedimento para avaliação de imóveis urbanos) da ABNT,
14653-2 o presente trabalho está enquadrado no Grau II.

NBR

5.1.1 Método Utilizado para o Terreno
Valor básico determinado pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, que consiste
em proceder uma pesquisa de dados junto ao mercado imobiliário local de elementos
comparativos.
Posterior e te u pro esso de o i ado Ho oge eização , fazer u trata e to por fatores
influentes, de maneira que o valor unitário de cada elemento corresponda ao terreno
esta ele ido o o paradig a .

5.1.2 Método Utilizado para a Edificação
Será avaliada pelo custo de reprodução com base nos custos unitários de Edificações em São
Paulo, vinculados ao projeto R8-N publicado mensalmente pelo setor de economia do Sinduscon
– SP, adotando-se a pu li ação Valores de Edifi ações de I óveis Ur a os i stituída pelo IBAPE
– Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, origi ada do estudo Edifi ações –
Valores de Ve da 1
ela orada pela o issão de peritos nomeada pelo provimento nº
02/86 dos M.M. Juízes de Direito das Varas da Fazenda Municipal da Capital, publicada e revisada
em Fevereiro de 2007.
O valor referencial – R8-N para Abril de 2020 é de R$ 1.433,26 / m²
A depreciação (decrepitude) será feita considerando seu estado de conservação e idade,
utilizando-se o
étodo Ross – Heidecke re o e dado pelo IBAPE.

6. Valor do Terreno (VT)
Obtido a partir de pesquisa imobiliária direcionada para a região avalianda, efetuada junto a
estabelecimentos do ramo, proprietários e corretores do município, considerando as benfeitorias
públicas, dimensões e valores obtidos nos lotes dos imóveis à venda nas imediações conf.
citação no item5.1.1 ,chegando-se a um resultado médio para o terreno avaliando, conforme a
seguir.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE LORENZETI NETO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/05/2020 às 14:51 , sob o número WARQ20700511474
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6.1 Fatores para Homogeneização
Para correta comparação entre o avaliando e os de referência, os dados destes últimos devem
ser homogeneizados ao mesmo denominador, ajustando-se as diferenças de localização, testada
(frente ou esquina), topografia (nivelamento), etc. Para tal foram considerados os fatores de:
Fator de Oferta (Fo) – Tomado como 0,90 (IBAPE) para imóveis em oferta, refletindo o anseio do
proprietário na realização da venda, como também possíveis negociações na transação.
Fator de Localização (Fl) – Para a transposição da parcela do valor referente ao terreno de um
local para outro . Da amostra para a avalianda.
Fator de Frente (Ff) – que considera a testada do lote da amostra a medida que esta se distancia
da medida da avalianda.
Fator de Área (Fa) – Para compensar a metragem da superfície da amostra a medida que esta se
distancia da avalianda.
Fator de esquina ou frentes múltiplas (Fe) – Tomado com valorização de 10 % , conforme
recomendação do IBAPE para Zonas Comerciais de Padrão Médio.
Fator topográfico (Ft) – Que considera o nivelamento topográfico da amostra com relação à
avalianda.

6.2. Pesquisa de Mercado – Elementos comparativos
Amostra 1.
Particular – Sra Evelin – fone (19) 3424-5067 /
Sr.Caio- fone (19) 9.7408-0181
Oferta: Terreno à venda – Rua Antonio E.
Nogueira
da Gama esquina com Av, Alberto Gomiero
Jardim Universal
Área de Terreno: 1.500,00 m² (50,00 x 30,00 m)
Valor de Venda : R$ 450.000,00

Amostra 2
Eduardo Delfino Imóveis
Sr. Silvio Delfino – fone (16) 3336-6669
Oferta: Terreno à venda- Rua Antonio Eugenio
Nogueira da Gama entre Avs Alberto Gomiero e
Brivaldo Prado – Jardim Universal.
Área Terreno : 500,00 m² (20,00 x 25,00 m)
Valor de Venda : R$ 120.000,00

Amostra 3
Imobiliária São Paulo
Cod. 5667 (www.imobsaopaulo.com.br)
Oferta: Terreno à venda – Av. Romulo Lupo entre
Ruas Antenor Borba e Nelson SotrateJardim Universal
Área de Terreno: 330,80 m² (10,00 x 33,08 m)
Valor de Venda : R$ 130.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE LORENZETI NETO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/05/2020 às 14:51 , sob o número WARQ20700511474
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Amostra 4
Particular – Sr. Antonio
Fone (16) 9.8119-5546
Oferta: Terreno à venda – Av. Romulo Lupo
entre ruas Antonio Blundi e Mahiba Barcha –

Jardim Universal
Área Terreno : 260,00 m² (10,00 x 26,00 m)
Valor de Venda : R$ 120.000,00

Amostra 5
Imobiliária São Paulo
Cod. 11662 (www.imobsaopaulo.com.br)
Oferta: Terreno à venda – Rua Cônego Aldomiro
Storniolo entre Avs. Antonio Blundi e
Mahiba Barcha – Jardim Universal.
Área Terreno : 387,60 m² (12,00 x 32,30 m)
Valor de Venda : R$ 135.000,00

6.3 Homogeneização
Amostra

Valor
do
terreno (R$)

(Fo)

(Fl)

(Ff)

(Fa)

(Fe)

(Ft)

Área
(m²)

1
2
3
4
5

450.000,00
120.000,00
130.000,00
120.000,00
135.000,00

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

1,10
1,10
0,95
0,85
1,10

0,95
1,14
1,15
1,15
1,15

1,06
0,90
0,85
0,83
0,87

1,00
1,10
1,10
1,10
1,10

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

1.500,00
500,00
330,80
260,00
387,60

Valor

unitário

(R$/ m²)
284,13
254,79
343,22
352,18
360,51

Valor Unitário = Valor do terreno x F(o) x F(l) x F(f) x F(a) x F(e) x F(t)
Área

6.4 Determinação do Valor unitário (Vu) Médio
Vu Médio = R$ 284,13 + 254,79 + 343,22 + 352,18 + 360,51
5
Vu Médio = R$ 318,97 / m²
Média saneada
Desvio médio

+ 30 % = R$ 414,68
- 30 % = R$ 223,28

Como todos os valores das amostras estão dentro do intervalo, nenhum deverá ser descartado;
portanto
Vu = R$ 318,97 / m²
________________________________________________________________________________
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6.5 Determinação do valor do terreno (VT)
VT = Vu X Área
VT = R$ 318,97 X 1.195,72 m²

Valor do Terreno VT = R$ 381.398,80
7. Valor das Benfeitorias
Considerando-se o padrão construtivo, estado de conservação, idade aparente, depreciação e
demais características do imóvel, podemos enquadra-lo de a ordo o os Valores de Edifi ações
de I óveis Ur a os ela orado pelo IBAPE, o for e itação o ite 5.1.2, que estabelece um
valor unitário de venda (Vu)
O valor demonstrado é referente aos custos de edificações Novas da tabela elaborada e
divulgada pelo Si di ato da I dustria de Co strução Civil o Estado de São Paulo –
SINDUSCON/SP – e publicada na revista Co strução Mer ado , adota do-se o valor de
R8-N = 1.433,26/m² (Abril/2020).

Edificação A
Área Construída (Ac ): 43,46 m²
Padrão construtivo : Padrão Simples (IBAPE – 1.2.4)
Idade do imóvel: 15 anos
Vida útil: 70 anos
Estado de conservação: Classificação d da Tabela Heidecke –
Entre regular e necessitando reparos simples
Índice construtivo (Ic): Tabela de Coeficientes IBAPE –base R8-N
Grupo 1.2 - Padrão 1.2.4 – Médio do intervalo de valores = 1,056
Vu = Valor unitário
Vu = Ic x R8-N = 1,056 X 1.433,26
Vu = R$ 1.513,52 /m²

A aplicação de qualquer método de avaliação, fornece o valor de uma construção nova,
semelhante ou igual a avalianda. Porém a construção não é nova, tornando-se necessário
o desconto pelo desgaste causado pela idade, fruição, manutenção, etc., ou seja, é
necessário a consideração da depreciação.
Para obtenção deste coeficiente (Foc – Fator de obsolescência e conservação), adotaremos
consoante procedimento recomendado pelo IBAPE, citado anteriormente no item 5.1.2, o qual é
dado pela fórmula:
Foc = R + K . (1 – R) Onde
R = Coeficiente residual correspondente ao padrão do imóvel
K = Coeficiente de depreciação aplicável – Tabela Ross-Heidecke
Aplicando-se os dados encontramos nas tabelas os seguintes valores:
Idade em percentual da vida referencial = 15 anos / 70 anos = 21,43 %
K = Coluna d (Entre regular e necessitando reparos simples) = 0,796
R (Valor Residual) = 20 %
Foc = 0,20 + 0,796 (1 – 0,20) = 0,8368
Assim, Valor da Edificação A (VEA)
VEA = Ac x Vu x Foc

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE LORENZETI NETO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/05/2020 às 14:51 , sob o número WARQ20700511474
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Ac = Área de construção: 43,46 m²
Vu = Valor unitário de construção : R$ 1.513,52
Foc = Fator de obsolescência e conservação = 0,837
VE A= 43,46 X 1.513,52 X 0,837

Valor da Edificação A (VEA) = R$ 55.055,83
Edificação B
Área Construída (Ac ): 185,51 m²
Padrão construtivo : Padrão Economico (IBAPE – 2.2.1)
Idade do imóvel: 15 anos
Vida útil: 60 anos
Estado de conservação: Classificação e da Tabela Heidecke –
Necessitando reparos simples
Índice construtivo (Ic): Tabela de Coeficientes IBAPE –base R8-N
Grupo 2.2 - Padrão 1.2.3 – Mínimo do intervalo de valores = 0,240
Vu = Valor unitário
Vu = Ic x R8-N = 0,240 X 1.433,26
Vu = R$ 343,98 /m²
Para consideração da depreciação e obtenção deste coeficiente (Foc – Fator de obsolescência e
conservação), adotaremos o mesmo procedimento recomendado pelo IBAPE, citado
anteriormente, o qual é dado pela fórmula:
Foc = R + K . (1 – R) Onde
R = Coeficiente residual correspondente ao padrão do imóvel
K = Coeficiente de depreciação aplicável – Tabela Ross-Heidecke
Aplicando-se os dados encontramos nas tabelas os seguintes valores:
Idade em percentual da vida referencial = 15 anos / 60 anos = 25,00 %
K = Coluna e (Necessitando reparos simples) = 0,697
R (Valor Residual) = 20 %
Foc = 0,20 + 0,697 (1 – 0,20) = 0,758
Assim, Valor da Edificação B (VEB)
VEB = Ac x Vu x Foc
Ac = Área de construção: 185,51 m²
Vu = Valor unitário de construção : R$ 343,98
Foc = Fator de obsolescência e conservação = 0,758
VEB= 185,51 X 343,98 X 0,758

Valor da Edificação B (VEB) = R$ 48.369,29
Edificação C
Área Construída (Ac ): 57,87 m²
Padrão construtivo : Padrão Simples (IBAPE – 3.1.1)
Idade do imóvel: 15 anos
Vida útil: 20 anos
Estado de conservação: Classificação c da Tabela Heidecke – Regular

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE LORENZETI NETO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/05/2020 às 14:51 , sob o número WARQ20700511474
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Índice construtivo (Ic): Tabela de Coeficientes IBAPE –base R8-N
Grupo 3.1 - Padrão 3.1.1 – Médio do intervalo de valores = 0,120
Vu = Valor unitário
Vu = Ic x R8-N = 0,120 X 1.433,26
Vu = R$ 171,99 /m²
Para consideração da depreciação e obtenção deste coeficiente (Foc – Fator de obsolescência e
conservação), adotaremos o mesmo procedimento recomendado pelo IBAPE, citado
anteriormente, dado pela fórmula:
Foc = R + K . (1 – R) Onde
R = Coeficiente residual correspondente ao padrão do imóvel
K = Coeficiente de depreciação aplicável – Tabela Ross-Heidecke
Aplicando-se os dados encontramos nas tabelas os seguintes valores:
Idade em percentual da vida referencial = 15 anos / 20 anos = 75,00 %
K = Coluna c (regular) = 0,347
R (Valor Residual) = 10 %
Foc = 0,10 + 0,347 (1 – 0,10) = 0,412
Assim, Valor da Edificação C (VEc)
VEc = Ac x Vu x Foc
Ac = Área de construção: 57,87 m²
Vu = Valor unitário de construção : R$ 171,99
Foc = Fator de obsolescência e conservação = 0,412
VEc = 57,87 X 171,99 X 0,412

Valor da Edificação C (VEc) = R$ 4.100,66
Valor Total das Edificações (VTE)
VTE = VEA + VEB + VEc
VTE = R$ 55.055,83 + 48.369,29 + 4.100,66
VTE = R$ 107.525,78
Valor estimado para calçamento de pátio e muros de vedação , considerando suas características,
conservação e idade aparente: R$ 30.000,00
Portanto,

Valor das Benfeitorias (VB)
VB = VTE + R$ 30.000,00
VB = R$ 107.525,78 + 30.000,00

Valor das Benfeitorias VB = R$ 137.525,78
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
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8. Valor do Imóvel
VI (Valor do Imóvel) = VT (Valor do Terreno ) + VB (Valor das Benfeitorias)
VI (Valor do Imóvel) = R$ 381.398,80 + 137.525,78
VI (Valor do Imóvel) = R$ 518.924,58

Arredondando no limite permitido pela NBR 14653-1/01 item 7.7.1 (limite de 1,0%)

VI (Valor do Imóvel) = R$ 519.000,00 (Quinhentos e dezenove mil reais)

9. CONCLUSÃO
De acordo com a avaliação, o valor do Imóvel objeto dos autos, situado à Rua Maria
Marchi Vissali nº 639, entre avenidas Cônego Aldomiro Storniolo e Rômulo Lupo,, na quadra
completada pela Rua Antonio Eugenio Nogueira da Gama (antiga rua Araraquara), no bairro
Jardim Universal na cidade de Araraquara SP, matrículas 8.953; 8.954 e 8.955 do 1º CRI

local, juntada às fls 60 / 80, é de:

R$ 519.000,00 (Quinhentos e Dezenove Mil Reais)
10. Considerações
10.1 Este laudo está vinculado a data de sua elaboração, tendo validade por um determinado
período, conforme grau de mudança no comportamento do mercado imobiliário local, bem como
da conservação do imóvel e dos custos unitários básicos da construção civil.
10.2 A caracterização do imóvel objeto deste laudo, foi baseada em vistoria no local, análise
dos dados constantes na matricula do imóvel, no espelho do IPTU 2020 e na planta baixa de
projeto de regularização ( projeção anexo) obtida no Arquivo Municipal da Prefeitura local
10.3 A documentação obtida para elaboração deste é, por premissa, considerada boa e válida,
não tendo sido efetuada análise jurídica ou medições de campo.

11 Encerramento
Encerro o presente trabalho, composto de 12 (doze) folhas digitadas de um só lado, assinado
digitalmente. Acompanham-no 4 (quatro) anexos que são parte integrante deste, contendo mapa
de localização; projeção da planta baixa de projeto de regularização aprovado na Prefeitura em
2004; folha espelho de IPTU/2020 e galeria de fotos, colocando-me à disposição deste juízo para
quaisquer esclarecimentos no trâmite normal desta ação.
Araraquara, 12 de Maio de 2020.
Jorge Lorenzeti Neto
Engº Civil – CREA 0601104929
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Anexo 1

Mapa de Localização (Google Earth)
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Anexo 2

Projeção da Planta Baixa

Constatado na vistoria a inexistência atual dos galpóes 1 e 3 indicados com setas azuis
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Anexo 3

Folha Espelho de IPTU / 2020

Galeria de Fotos

Vista da lateral do imóvel voltada para a Avenida Romulo Lupo

Vista parcial do pátio
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Anexo 4
Galeria de Fotos (continuação)

Vista parcial da área gourmet na edificação A

Vista da entrada do depósito (Edificação B)

Vista parcial dos fundos para a edificação A

Vista parcial da copa na edificação A
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