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EXCELENTÍSSIMO Sr. Dr. JUIZ DE DIREITO DA

9 ª VARA CÍVEL DE
CAMPINAS - SP
PROCESSO N o 1041269-29.2015.8.26.0114
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial

CARLOS ROBERTO SCOMPARIN, brasileiro,
casado, Engenheiro Civil , CREA N º 43.211 / D, Perito Judicial, já
devidamente qualificado nos autos de Execução de Título Extrajudicial,
que

tem

como

Requerente

Banco

do

Brasil

S/A,

vem respeitosamente à presença de V. Exª., para apresentar as conclusões a
que chegou, consubstanciadas no presente LAUDO PERICIAL, segundo
os elementos apresentados nos autos e nos limites do pedido e
determinação deste Juízo.

Aproveita também para solicitar os honorários
depositados nos autos.

crsconstrutora@yahoo.com.br Fone (19) 3561 3911

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRA REGINA FORNASARO, liberado nos autos em 25/08/2017 às 16:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041269-29.2015.8.26.0114 e código 2D218FA.

____________________________________________________________________________________________________

fls. 333

CRS
Engenharia

01- PRELIMINARES
Trata-se de uma ação de Execução de Título Extrajudicial – Contratos
Bancários, que tem como Autor Banco do Brasil S/A e Requeridos
Laércio José Braga e outros, sendo que às folhas 295 dos autos, ocorreu
a nomeação de perícia para avaliação de imóvel penhorado, às folhas
249.

02- VISTORIA
No dia 11 de agosto de 2017, à luz de inteira liberdade de ação, que é
concedida aos peritos pelo artigo 429, do CPC, procedemos à vistoria
do imóvel, sito à Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, no
quilômetro 14,610, Jardim Amanda – Hortolândia/SP, sendo que o
acesso ao imóvel se dá pela Rua Assis Brasil, uma vez que o acesso pela
Rodovia citada, ex Rodovia Campinas-Monte Mor, está vetado pela
concessionária. O local é de acesso relativamente fácil e possui todos os
melhoramentos e benfeitorias públicas possíveis.
Durante a vistoria, fomos acompanhados pelos assistentes técnicos,
engenheiro Jorge Luiz de Almeida Neto, pelos requeridos, e o
engenheiro Wenilton Guimarães dos Santos, pelos autores e o Dr.
Peterson que representava os requeridos.
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03- LAUDO TÉCNICO AVALIATÓRIO
Para nossas conclusões e elaboração do presente laudo, além de nossos
conhecimentos técnicos desenvolvidos em mais de 18 anos de Perícias,
principalmente nas Varas Cíveis de Campinas, nos socorremos também
de fontes de informações dignas de credibilidade.
O critério utilizado é o orientado pela NBR 14653 da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, Método Evolutivo,
Grau de Fundamentação II.
3.1- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:
Trata-se de uma gleba de terras, com área de um alqueire, medindo
110,00 metros de frente para a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre
Proença (SP 101), Km 14,610 – igual medida nos fundos, por 220,00
metros da frente aos fundos dos dois lados, matriculado no CRI de
Sumaré sob o n º 1.400, onde funciona hoje uma fábrica de papéis para
adesivos e similares, contando com edifício administrativo em dois
pavimentos, galpões industriais, departamento de aparas, cabine de
trafo, guarita, um edifício de utilidades (vestiários, cozinha e refeitório,
em piso cerâmico e azulejo até o teto), com área total de 7.067,99 m ²
em muito bom estado de conservação, conforme fotos em anexo e
consta também de um galpão industrial, hoje alugado para terceiros,
com área construída de 165,00 m ², pé direito de 4,00 metros, não
regularizado e em boas condições de conservação, sendo que existe
também conforme projeto em anexo, uma área de piso externo, como
pátio pavimentado com piso intertravado, com área aproximada de
2.600,00 m ², também em bom estado, e calçadas em volta do galpão
industrial, bem como muro em alvenaria revestido, em todo o perímetro
do terreno, menos na frente, onde existe alambrado, com 2 portões de
correr para acessos à área avalianda. Existem também nesta área
urbanizada com gramas, árvores e plantas.
A área total construída e regularizada está assim dividida:
-

Galpões Industriais (pé direito 6,00 metros)

= 6.011,20 m ²

-

Departamento Aparas (pé direito 6,00 metros)

=
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-

Edifício Administrativo (pé direito 3,00 metros)
Padrão médio de construção
=

673,51 m ²

-

Cabine de Trafo (pé direito 3,00 metros)

=

45,00 m ²

-

Guarita (portaria pé direito 2,80 metros)

=

12,50 m ²

Total Construído

= 6.784,21 m ²

As áreas construídas e não regularizadas:
-

-

Edifício de Utilidades (pé direito 3,00 metros)
Vestiários, cozinha e refeitório

= 283,78 m ²

Galpão (alugado para terceiros) (pé direito 4,00 metros)

= 165,00 m ²

Todos com idade aparente de 15 anos e em muito bom estado de
conservação.
3.2- AVALIAÇÃO:
3.2.1- Do terreno A = 24.200,00 m ²
Para avaliação do terreno nos é recomendado por diversos
julgados, o Método comparativo (determinação de valor através
da comparação com outros imóveis), desde que ocorram:
-

Identidade de condições e características;
Preço conhecido no mercado imobiliário local;
Dos preços com ofertas reais e atuais.

Para critério utilizado e perfeitas aferições procedem à necessária
homogeneização de todos os dados colhidos de imóveis
semelhantes, na mesma localidade, região ou município, com
valores de mercado atualizados, tudo para as devidas
comparações, quanto às diferenças existentes em relação ao
aproveitamento, localização etc.
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3.2.2- Análise dos elementos pesquisados.
3.2.2.a-

Tratamento dado à pesquisa.

3.2.2.b-

Fator de oferta.
Procedemos um desconto em torno de 10,00 % sobre
o preço empregado, atendendo à natural elasticidade
dos negócios imobiliários.

3.2.2.c-

Fator Testada.
A correção da testada será feita através da raiz quarta
da relação entre a testada efetiva do terreno e a de
referência da zona.
T = (a/ar)1/4 para os limites ar < a < 2ar.
No caso, testada de referência = 10,00 – adotaremos
então:
Fator testada = 1,00

3.2.2.d-

Fator localização.
Quando houver necessidade de pesquisas em áreas
vizinhas e similares, deverá ser feita correção dos
valores para comparação ao valor efetivo. Adotado =
FL = 1,00.

3.2.2.e-

Fórmula para Avaliação.
ANEXO I
Do terreno:

q = R$636,00+R$520,00+R$640,00+R$636,00+R$620,00+R$680,00+R$688,00+R$800,00+R$480,00)

9
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q = R$ 633,30/m ²
Adotando a teoria estatística das pequenas amostras
(n<30) com a distribuição
T
de Student,
para grau de confiabilidade
70,00
%
consideramos como intervalo tolerável 30,00 % em
torno de média, teremos então:
Limite Superior: R$ 824,00/m ²
Limite Inferior : R$ 443,00/m ²
Homogeneizando:
Neste caso específico, utilizaremos o fator fonte de
K2 = 0,90 e o fator depreciação área, devido as
amostras sem áreas menores que a área avalianda
com K2 = 0,90 apesar da gleba avalianda estar
totalmente fechada em muro e alambrado.
V1 = R$ 633,30/m ² x 24.200,00 m ² x 0,90 x 0,90
V1 = R$ 12.413.946,60
3.2.3- Das Edificações
A1 = 6.011,20 m ² + 42,00 m ²
A2 = 673,51 m ²
A3 = 45,00 m ² + 12,50 m ²
A4 = 283,78 m ²
A5 = 165,00 m ²
A6 = 2.600,00

(galpões industriais)
(edifício administrativo)
(edifício trafo + guarita)
(edifício util. – não reg.)
(galpão alugado – não reg.)
(piso intertravado ext.)

Para avaliação da área construída do imóvel adotaremos o
Método dos Custos Unitários Básicos (NBR 12721).
Adotamos o Custo Unitário PINI de Edificações encontrado na
Revista Construção e Mercado/SP.
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Padrão – edifício comercial sem elevador
Galpão industrial
Piso intertravado (mat. R$ 30,00 + MO R$ 50,00 + LS)
Mês de Referência maio/2017.
Fator manutenção/conservação
Fator BDI/Adm.

R$ 1.765,19/m²
R$ 1.475,14/m²
R$ 120,00/m²

K4 = 0,85 (adotado)
K5 = 1,10

Daí teremos:
V2 = [R$ 1.475,14/m ² x (6.011,20 + 42,00)m ² + (R$ 1.765,19/m²
x 673,51 m ²) + (R$ 1.765,19/m ² x (45,00 + 12,00) x 0,90 + (R$
1.765,19/ m ² x 283,78 m ²) + (R$ 1.475,14/m ² x 165,00 m ² x
0,90) + R$ 120,00/m ² x 2.600,00 m ² x 0,80) x 0,85 x 1,10
V2 = R$ 10.451.737,30
Portanto:
V = V1 + V2
V = R$ 22.865.683,90
3.3- CONCLUSÃO
Avalio a área de terra e suas edificações, situada à Rodovia Jornalista
Francisco Aguirre Proença, Km 14,610, no Jardim Amanda –
Hortolândia/SP, matrícula n º 1.400, do CRI de Sumaré, em R$
22.865.683,90 (vinte e dois milhões oitocentos e sessenta e cinco mil
seiscentos e oitenta e três reais e noventa centavos).
3.4- RESPOSTAS AOS QUESITOS:
A-

Pelos Autores (fls. 306 a 308 dos atos):
01-

Queira o Sr. Perito determinar o valor do imóvel usando o
Método Comparativo Direto de Dados de Mercado de
forma a atender integralmente às recomendações das
crsconstrutora@yahoo.com.br Fone (19) 3561 3911
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Normas da ABNT NBR 14.653-1 e 14.653-2. Para a
avaliação do imóvel, queira o Sr. Perito considerar como
comparativo de mercado imóveis com as mesmas
características físicas, seja para terreno e/ou para a
construção na região do imóvel avaliando e adjacências, e
em quantidade de elementos que atenda a Norma,
apresentando fonte das informações, endereço completo,
valor, áreas de terreno e de construção, por se tratar de
galpões, pé-direito, capacidade elétrica instalada, etc., além
de fotos da fachada e se está em oferta ou locado.
02-

Queira o Sr. Perito descrever o mercado atual de venda na
região de localização do imóvel a ser avaliado, bem como
situação microeconômica do local e macroeconômica do
país.

03-

Queira o Sr. Perito informar a idade, o estado de
conservação e o padrão da construção do imóvel avaliando.

04-

Queira o Sr. Perito informar se os tipos de construções
existentes na região do imóvel avaliando, bem como a
vocação do local.

05-

Queira o Sr. Perito informar qual a área de terreno e
construída do imóvel avaliando, assim como todas as
benfeitorias existentes no mesmo, tais como áreas
destinadas a escritórios de apoio, áreas destinadas a
produção, áreas destinadas a armazenagem de produtos
acabados e matéria prima para uso, todos com o pé-direito
existentes, sistema de segurança existente no local.

06-

Queira o Sr. Perito informar se foi verificada na avaliação a
premissa de quanto maior a área construída, menor o valor
unitário por metro quadrado para venda.

07-

Queira o Sr. Perito informar qual foi o valor unitário para
venda apurado, para o imóvel em estudo.

08-

Queira o Sr. Perito informar qual foi o valor total de venda
determinado para o imóvel em estudo, para a data atual.
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R=

Para todos os quesitos, ver item 03.2 Avaliação deste
Laudo.

Nada a mais havendo a ser considerado, dá-se por encerrado o presente
Laudo Pericial, que vai com todas as suas folhas rubricadas no anverso,
sendo a última datada e assinada.
Não obstante, este Perito prestará, tanto quanto seja necessário,
quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, ao
completo entendimento do Processo em Curso.

Campinas, 24 de agosto de 2017.
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Vista atual do acesso ao imóvel

Vista aérea do imóvel
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Vistas internas do prédio administrativo

Vistas internas do galpão industrial
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Vista do galpão industrial (cobertura)

Vista dos banheiros
Vista do refeitório

Vista da cozinha
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Vista da área externa

Vista da fachada do prédio administrativo e área urbanizada

Vistas do pátio com piso intertravado

crsconstrutora@yahoo.com.br Fone (19) 3561 3911

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRA REGINA FORNASARO, liberado nos autos em 25/08/2017 às 16:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041269-29.2015.8.26.0114 e código 2D218FA.

fls. 344

CRS
Engenharia

____________________________________________________________________________________________________

Vista interna do galpão (alugado)

Vista do gramado
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ANEXO II
PESQUISAS COMPARATIVAS REALIZADAS:
ELEMENTO COMPARATIVO N º. 01:

BAIRRO
ENDEREÇO
ÁREA
PREÇO
FONTE

: Jd. Amanda
TE0028
: próximo à Avenida Santana
: 250,00 m ²
: R$ 159.000,00
R$ 636,00/m ²
: Life Imóveis
Tel. (19) 3787 4323

ELEMENTO COMPARATIVO N º. 02:

BAIRRO
ENDEREÇO
ÁREA
PREÇO
FONTE

: Jd. Amanda
Cód. 506-16965
: Rua Almada Negreiros
: 250,00 m ²
: R$ 130.000,00
R$ 520,00/m ²
: Samuel Mendes Pires Tel. (19) 9 8322 9436 CRECI0000-F-SP

ELEMENTO COMPARATIVO N º. 03:

BAIRRO
ENDEREÇO
ÁREA
PREÇO
FONTE

: Jd. Amanda
: Avenida Princesa Isabel
: 250,00 m ²
: R$ 160.000,00
R$ 640,00/m ²
: JKC Imóveis
Tel. (19) 3114 3399
crsconstrutora@yahoo.com.br Fone (19) 3561 3911

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRA REGINA FORNASARO, liberado nos autos em 25/08/2017 às 16:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041269-29.2015.8.26.0114 e código 2D218FA.

____________________________________________________________________________________________________

fls. 347

CRS
Engenharia
ELEMENTO COMPARATIVO N º. 04:
BAIRRO
ENDEREÇO
ÁREA
PREÇO
FONTE

: Jd. Amanda
: próximo a SP 101
: 750,00 m ²
: R$ 477.000,00
: JKC Imóveis

TE0052

R$ 636,00/m ²
Tel. (19) 3114 3399

ELEMENTO COMPARATIVO N º. 05:

BAIRRO
ENDEREÇO
ÁREA
PREÇO
FONTE

: Jd. Amanda
: Rua Santos Dumont
: 250,00 m ²
: R$ 155.000,00
: JB Imóveis

TE081672

R$ 620,00/m ²
Tel. (19) 3781 6464

ELEMENTO COMPARATIVO N º. 06:

BAIRRO
ENDEREÇO
ÁREA
PREÇO
FONTE

: Jd. Amanda
: Rua Vinícius de Moraes, 206
: 250,00 m ²
: R$ 170.000,00
R$ 680,00/m ²
: Isaac Tel. (19) 9 8280 7160 – Mercado Livre
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ELEMENTO COMPARATIVO N º. 07:

BAIRRO
ENDEREÇO
ÁREA
FRENTE
PREÇO
FONTE

: Jd. Amanda
TE076148
: Rua José de Anchieta
: 125,00 m ²
: 5,00 metros
: R$ 86.000,00
R$ 688,00/m ²
: Eldorado Imóveis
Tel. (19) 3803 1330

ELEMENTO COMPARATIVO N º. 08:

BAIRRO
ENDEREÇO
ÁREA
PREÇO
FONTE

: Jd. Amanda
TE0119
: próximo a Avenida Brasil e Colégio Adventisa
: 250,00 m ²
: R$ 200.000,00
R$ 80000/m ²
: Casa Própria Imob.
Tel. (19) 3578 1202

ELEMENTO COMPARATIVO N º. 09:

BAIRRO
ENDEREÇO
ÁREA
PREÇO
FONTE

: Jd. Amanda
Cód.495-16965
: Rua Frei Luís de Souza
: 250,00 m ²
: R$ 120.000,00
R$ 480,00/m ²
: Samuel Mendes Pires Tel. (19) 9 8322 9436 CRECI0000-F-SP
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Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041269-29.2015.8.26.0114 e código 2D218FA.
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ANEXO IV

crsconstrutora@yahoo.com.br Fone (19) 3561 3911

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRA REGINA FORNASARO, liberado nos autos em 25/08/2017 às 16:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041269-29.2015.8.26.0114 e código 2D218FA.
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