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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO, MARCELO BARBOSA
SACRAMONE, DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA
COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Falência nº. 0264669-31.2007.8.26.0100

ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. (“Administradora Judicial”), na

qualidade de Administradora Judicial nomeada na Falência da empresa COMPANHIA

PIAGENTINI DE BEBIDAS E ALIMENTOS (“Cia. Piagentini” ou “Falida”), vem,

respeitosamente, à presença de V. Exa., por meio de sua representante legal, apresentar LAUDO
DE AVALIAÇÃO, conforme segue.
I.

1.

DA ARRECADAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Aprioristicamente, cumpre destacar que, em 02.07.2018, esse D. Juízo proferiu r. sentença

decretando a falência da empresa Companhia Piagentini de Bebidas e Alimentos (fls.
12.882/12.886), e nomeando como Administradora Judicial a empresa ACFB Administração

Judicial. A sentença de quebra, dentre outras providências, determinou a arrecadação e avaliação
dos bens.
2.

Nesta senda, a Administradora Judicial, após obter maiores detalhes quanto ao imóvel de

propriedade da Falida, localizado no município de Andradas, Minas Gerais, no desempenho de suas
funções, consoante entendimento do art. 22 da lei 11.101/2005, procedeu à arrecadação do aludido
imóvel, conforme se depreende da petição de fls. 13.207/13.227, oportunidade em que a
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Administradora Judicial requereu a expedição do competente mandado de averbação de
indisponibilidade.
3.

Em 02.10.2018, esse D. Juízo, com o fito de preservar os interesses da massa falida, deferiu

a arrecadação e indisponibilidade do imóvel, determinando a expedição do competente mandado de
averbação (fls. 13.851/13.853).
4.

Dessa forma, visando a regular marcha processual, a Administradora Judicial apresenta o

competente Laudo de Avaliação do bem imóvel de propriedade da Falida, localizado na Avenida
Tiradentes, nº 877, cidade de Andradas, estado de Minas Gerais, matriculado sob o nº 6.729 perante
o Registro de Imóveis da Comarca de Andradas/MG, com área útil de 5.000,00 m², sendo 2.414 m²
de área construída.
II.
5.

MÉTODO UTILIZADO

Para realização da avaliação do imóvel da Falida utilizar-se-á o Método Comparativo Direto

de Dados de Mercado, o qual consiste em “identificar o valor de mercado do bem por meio de
1

tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra” , tendo sido
reconhecida sua validade pela jurisprudência e doutrina especializada:
“Importância fixada consoante conclusão de laudo pericial elaborado
em boa técnica, distanciando-se dos interesses das partes – Método
comparativo

de

imóveis

de mesma

característica da

área

desapropriada que se mostra correto para aferir o valor da justa
2

indenização”

***

1
2

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 14653-1, item 8.2
Ap 1000439-91.2014.8.26.0587, TJSP – 6ª Cam. Dir. Púb., j. 04.09.2017
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – DECISÃO QUE
HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL, ADOTANDO O VALOR PARA
FINS DE ALIENAÇÃO. Recurso em face de decisão, ofertado pelo
devedor, que homologou laudo pericial avaliatório – Alegação de
erro na análise – Prova pericial que observou método comparativo,
inclusive, coletando e apontando as diversas fontes de pesquisa,
conforme imóveis da região, como também fator de obsolescência às
benfeitorias, conforme o padrão da construção e seu estado –
Inexistência de vícios na elaboração, tampouco desacerto, à mingua
de fundamentos específicos pelo impugnante – Pretensão à realização
3

de nova perícia rejeitada - Decisão mantida. Recurso desprovido.”
6.

Destarte, o método comparativo utilizado, além de lícito, é recomendável para hipóteses

como a presente.
III.
7.

DO VALOR DO IMÓVEL:

A Administradora Judicial, mediante análise preliminar, realizada com base em anúncios de

venda de galpões nas proximidades do local do imóvel em questão, identificou: (i) um valor que
varia entre R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais) e R$ 1.950 (um mil e novecentos e
cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), por m² (metro quadrado) de área construída (doc.

01/03); e (ii) um valor que varia de R$ 38,88 (trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) a R$
200,00 (duzentos reais), por m² (metro quadrado) de área total/terreno (doc. 04/06).
8.

Consigna-se que os valores totais dos imóveis tendem a aumentar conforme se agrega área

útil ao bem alienado, todavia, o valor do metro quadrado não necessariamente segue a mesma
lógica, dependendo de fatores, sobretudo relacionado ao estado de conservação. Nesse diapasão, a
Administradora Judicial relaciona abaixo o valor de venda apurado em websites especializados:

3

AI 2015334-50.2017.8.26.0000, TJSP – 9ª Cam. Dir. Priv, Rel. Des. Costa Neto, 29.08.2017
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 187, cj. 34, Jardim Paulista, São Paulo – SP
Rua José Gonçalves, 367, 1º andar, Jardim São Paulo, Sorocaba - SP
Telefone: (11) 3230 6822
contato@acfb.com.br
www.acfb.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/03/2019 às 19:20 , sob o número WJMJ19403645199
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0264669-31.2007.8.26.0100 e código 6A018B2.

fls. 14320

.

Área construída
Área em metro quadrado

Valor de venda

Valor do metro quadrado

Doc. 01

200

R$ 380.000,00

R$ 1.900,00

Doc. 02

120

R$ 235.000,00

R$ 1.958,33

Doc. 03

200

R$ 370.000,00

1.850,00

Terreno
Área em metro quadrado

Valor de venda

Valor do metro quadrado

Doc. 04

1.000

R$ 200.000,00

R$ 200,00

Doc. 05

900

R$ 35.000,00

R$ 38,88

Doc. 06

3.125

R$ 106.000,00

R$ 33,92

9.

Diante disso, obtendo-se a média aritmética dos valores dos imóveis similares encontrados

na região, obtêm-se os seguintes parâmetros:
Área construída
Área em metro quadrado

Valor de venda

Valor do metro quadrado

520

R$ 985.000,00

R$ 1.894,23

Terreno

10.

Área em metro quadrado

Valor de venda

Valor do metro quadrado

5.025

R$ 341.000,00

R$ 67,86

Assim sendo, deve-se utilizar, para fim de avaliação, as médias de R$ 1.894,23 (um mil e

oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos), por metro quadrado de área construída, e
R$ 67,86 (sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), por metro quadrado de área útil/terreno.
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11.

Portanto, considerando que a área construída do imóvel atingiu 2.414 m², estima-se o valor

de R$ 4.572.671,22 (quatro milhões e quinhentos e setenta e dois mil e seiscentos e setenta e um
reais e vinte e dois centavos). Ademais, considerando a área não construída de 2.586 m² (dois mil e
quinhentos e oitenta e seis), estima-se como valor do terreno a quantia de R$ 175.485,96 (cento e
setenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Com isso,
chega-se à monta total de R$ 4.748.157,18 (quatro milhões e setecentos e quarenta e oito mil e
cento e cinquenta e sete reais e dezoito centavos).
12.

Urge destacar que o imóvel, em decorrência do tempo transcorrido, da ausência de

manutenção e dos danos ocasionados pelos invasores, demandará diversas reformas, conforme se
verificará do próximo tópico.
13.

Demais disso, cumpre consignar que o referido imóvel foi tombado no dia 19.10.2015,

conforme se depreende do Decreto Municipal de Andradas, Minas Gerais de nº 1.628/2015,
cabendo à Prefeitura do Município de Andradas o direito de preferência na compra do referido
imóvel, nos termos do art. 27 da Lei Municipal de Andradas, Minas Gerais nº 1.429/2006.
14.

Isto posto, é medida que se impõe a aplicação de percentual de depreciação na ordem de

25% (vinte e cinco por cento), conforme média estipulada por especialistas em função do
tombamento4, equivalente a R$ 1.187.039,29 (um milhão e cento e oitenta e sete mil e trinta e nove
reais e vinte e nove centavos), atribuindo ao imóvel, o valor de R$ 3.561.117,89 (três milhões e
quinhentos e sessenta e um mil e cento e dezessete reais e oitenta e nove centavos).
IV. DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL
15.

A Administradora Judicial, no dia 06.03.2019, realizou visita de constatação ao imóvel ora

avaliado, oportunidade em que verificou que o imóvel tem sofrido ações de vândalos, com a sua

4

https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/economia/constru%C3%A7%C3%B5es-antigas-podem-ser-%C3%B3timo-neg%C3
%B3cio-mas-demanda-ainda-%C3%A9-pequena-1.354795, consulta em 12.03.2019.
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consequente depredação, a qual será noticiada as autoridades competentes, conforme se verifica da

imagem abaixo.
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IV.
16.

CONCLUSÃO:

Por todo exposto, a Administradora Judicial requer:
a) intimação dos credores para que se manifestem acerca da estimativa do
valor total do imóvel na quantia de R$ 3.561.117,89 (três milhões e
quinhentos e sessenta e um mil e cento e dezessete reais e oitenta e nove
centavos).
b) não havendo impugnações, que seja o presente Laudo de Avaliação
homologado;
c) após a homologação, notifique-se a Prefeitura do Município de
Andradas, estado de Minas Gerais, para, se quiser, exerça seu direito de
preferência dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 27

da Lei Municipal de Andradas, Minas Gerais nº 1429/2006;

d) na ausência de manifestação da Prefeitura do Município de Andradas,
seja determinada a venda do imóvel, ad corpus, por meio de leilão

eletrônico, com a nomeação de leiloeiro de confiança desse D. Juízo, ou

caso prefira, podendo a Administradora Judicial indicar leiloeiro para
realização do mister, devendo os valores obtidos serem depositados em
conta judicial vinculada a presente falência.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 11 de março de 2019.
ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante
OAB/SP nº 303.042
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