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TERMO DE PENHORA E DEPOSITO
Processo Digital n°:
Classe – Assunto:
Exeqüente:
Executado:

1009295-45.2014.8.26.0037
Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Sérgio Aparecido Pellegrini e outro
Silvio Barbosa

Em Araraquara, aos 10 de junho de 2016, no Cartório da 3ª Vara Cível, do Foro de Araraquara,
em cumprimento à r. decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, lavro o presente TERMO
DE PENHORA da fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do seguinte bem: imóvel localizado
à Rua Miguel Cortez, nº 540, Vila Suconasa, Araraquara-SP, objeto da matrícula nº 78.246
do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara, do qual foi nomeado depositário, o Sr.
Sérgio Aparecido Pellegrini, CPF nº 046.666.128-23, RG nº 16.320.501. O depositário não pode
abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências
do descumprimento das obrigações inerentes. NADA MAIS. Lido e achado conforme segue
devidamente assinado.

_____________________________________
Data e Assinatura do Depositário
(se presente ao ato da lavratura do Termo)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO SERGIO MENDES, liberado nos autos em 15/06/2016 às 10:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009295-45.2014.8.26.0037 e código 63F9D7.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ARARAQUARA
FORO DE ARARAQUARA
3ª VARA CÍVEL
Rua dos Libaneses, 1998, Fórum, Carmo - CEP 14801-425, Fone: (16)
3336-1888, Araraquara-SP - E-mail: araraq3cv@tj.sp.gov.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
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DJALMA DO CARMO FERREIRA, engenheiro Civil
registrado no CREA sob nº 0600489990, nomeado e compromissado
Perito
Judicial
nos
autos
de
"Execução
de
Titulo
Extrajudicial" que tem como requerente Sérgio Aparecido
Pellegrino e como requerido Silvio Barbosa, tendo procedido as
diligências e estudos que se fizeram necessários, vem mui
respeitosamente apresentar as conclusões que chegou por
intermédio do presente

L
A
U
D
O

***********************************

___________________________________________________________________________
Rua Aldo Lupo, 422 – Jd. Harmonia – CEP 14802-520 – Araraquara –SP – Fone (16) 3324.1186 – (16) 99711.6690

e.mail: eng.djalmaferreira@gmail.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO ESPERANCA CANETTI FILHO, liberado nos autos em 23/08/2017 às 17:02 .
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
ARARAQUARA - SP
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1.1.- Finalidade

Tem o presente, a finalidade de se
fazer uma avaliação do imóvel objeto dos autos de
"Execução de Titulo Extrajudicial" que tem como
requerente
Sérgio
Aparecido
Pellegrino
e
como
requerido Silvio Barbosa.

1.2.- Data da vistoria

A vistoria ao imóvel objeto dos autos
foi realizada no dia 09 de agosto de 2017.

2.- Imóvel

2.1.- Localização

O

imóvel
objeto
dos
autos
está
localizado na Rua Miguel Cortez nº 540, entre as
avenidas João Batista Raia e Francisco Satriani,
sendo a quadra completada pela Rua Vicente Satriani,
na Vila Suconasa, nesta cidade.

2.2.- Terreno

O
terreno
de
formato
regular,
constituído pelo lote 15 da quadra “E” do loteamento
Vila Suconasa, mede 10,00 metros de frente para a Rua
Miguel Cortez, igual medida na linha dos fundos por
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1.- Considerações preliminares

30,00 metros da frente aos fundos em ambos os lados,
perfazendo uma área de 300,00 m². É servido por rêde
pública de água, esgoto e telefone, rêde elétrica com
iluminação da via pública e pavimento asfáltico. Está
matriculado no 1º Cartório de Registros de Imóveis de
Araraquara sob nº 78.246 e cadastrado na Prefeitura
Municipal de Araraquara sob nº 010.098.015.

2.3.- Edificação

Trata-se de um imóvel residencial com
área edificada de 151,24 m² constituído por 01 abrigo
de autos, 01 sala, 01 cozinha, 03 dormitórios, 02
banheiros, 01 varanda, 01 área de serviço, 01
sanitário e 01 depósito. A cobertura é de telhas
cerâmicas tipo “romanas” assentes sobre estrutura de
madeira. As paredes são de alvenaria de tijolos. O
forro é de lajota cerâmica. As esquadrias são de
madeira
e
ferro.
As
instalações
elétricas
e
hidráulicas são embutidas. O piso é cimentado. Não há
pintura interna e a externa está deteriorada. A
cozinha tem pia de granito. Um dos banheiros tem
bacia sanitária, lavatório e chuveiro e o outro não
em as peças sanitárias. O sanitário também não tem as
peças sanitárias. A área de serviço em tanque
sintético. O estado de conservação do imóvel é
regular (vide fotos em anexo).

3.- Avaliação

3.1.- Metodologia

A avaliação obedecerá diretrizes gerais
e recomendação da NBR-14653-2 da ABNT – Associação
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Brasileira de Normas Técnicas e preceitos do IBAPE.
Para a avaliação do imóvel objeto dos autos, adotouse o "Método Comparativo", através da comparação de
dados
de
mercado
relativos
a
outros
de
características similares, obtidos de fontes de
informações coletados no mercado imobiliário para o
terreno e do “Método Construtivo” para a edificação.

3.2.- Valor do terreno (VT)

Pelas pesquisas de mercado imobiliário,
para o local e região, dentro do critério de
levantamento junto às imobiliárias, o valor médio do
metro
quadrado
de
terreno
é
de
R$
400,00
(quatrocentos reais).

Fontes:
- Borsari Imóveis
- JS Imóveis
- Imobiliária São Paulo
- Suzy Imóveis
- Font Imóveis

-

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

3301.1020
3322.6686
3333.4000
3301.1717
3322.0711

VT = 300,00 m² x R$ 400,00/m²

VT = R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)

3.3.- Valor da edificação (VE)

Considerando-se o tipo de construção,
acabamento e demais características do imóvel,
podemos enquadrá-lo de acordo com estudo elaborado
pela "Comissão de Peritos - Edificações - Valores de
Vendas", que estabelece um valor unitário (Vu).
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O valor demonstrado é referente aos
custos de edificações "Novas" da tabela elaborada e
divulgada pelo "Sindicato da Indústria de Construção
Civil no Estado de São Paulo" (SINDUSCON/SP) e
publicada na revista "Construção Mercado", adotandose o valor de H82QN = R$ 1.614,05/m² (revista nº
193).

Considerando-se a “idade aparente” do
imóvel, teremos uma depreciação, dando um fator de
obsolescência Kd.

Classificação: "padrão simples"
Idade aparente: 30 anos – Kd = 0,65
Área edificada: 151,24 m²
Vu = 0,654 x R$ 1.614,05/m² = R$ 1.055,59/m²
VE = R$ 1.055,59/m² x 151,24/m² x 0,65

VE = R$ 103.770,00 (cento e três mil setecentos e
setenta reais)

3.4.- Valor do imóvel (VI)

O valor total do imóvel objeto dos autos
(terreno + edificação) é dado pela fórmula:

VI = VT + VE
VI = R$ 120.000,00 + R$ 103.770,00
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e

três

mil

4. Parte ideal

De acordo com os autos a parte ideal do
imóvel pertencente ao requerido é de 50,0% e corresponde a
R$ 111.885,00 (cento e onze mil oitocentos e oitenta e cinco
reais) válido para o mês de agosto de 2.017.

***********************************************************
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VI = R$ 223.770,00 (duzentos e vinte
setecentos e setenta reais)
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Nada mais havendo a acrescentar, este
signatário considera o presente trabalho
concluído, constando de 08 (oito) folhas
digitadas de um só lado, exceto esta
última, que segue devidamente datada e
assinada.

Fazem parte integrante do presente laudo:
- Fotos de nºs 01 a 12 do imóvel;
- Planta de localização do imóvel.

Araraquara, 23 de agosto de 2.017
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ENCERRAMENTO

01 – Rua Miguel Cortez.

02 – Vista frontal do imóvel.

03 – Fachada do imóvel.

___________________________________________________________________________

Rua Aldo Lupo, 422 – Jd. Harmonia – CEP 14802-520 – Araraquara –SP – Fone (16) 3324.1186 – (16) 99711.6690

e.mail: eng.djalmaferreira @gmail.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO ESPERANCA CANETTI FILHO, liberado nos autos em 23/08/2017 às 17:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009295-45.2014.8.26.0037 e código 114D952.

fls. 258

04 – Abrigo de autos.

05 – Vista dos fundos do imóvel.

06 – Vista lateral do imóvel.
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07 – Vista lateral do imóvel.

08 – Área de serviço.

09 – Cozinha.
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10 – Banheiro 1.

11 – Banheiro 2.

12 – Dormitório.

___________________________________________________________________________

Rua Aldo Lupo, 422 – Jd. Harmonia – CEP 14802-520 – Araraquara –SP – Fone (16) 3324.1186 – (16) 99711.6690

e.mail: eng.djalmaferreira @gmail.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO ESPERANCA CANETTI FILHO, liberado nos autos em 23/08/2017 às 17:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009295-45.2014.8.26.0037 e código 114D952.

fls. 261

fls. 262

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO ESPERANCA CANETTI FILHO, liberado nos autos em 23/08/2017 às 17:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009295-45.2014.8.26.0037 e código 114D956.

