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Ao Exmo. Dr. Juiz de Direito do Cartório da Processo: 
0441372-12.2007.8.19.0001 – Cartório da 7ª Vara 
Cível da Comarca Capital, situado a Avenida Erasmo 
Braga nº115 – 204/206/208B, CEP.20020-970 – 
Castelo - Rio de Janeiro e-mail: cap07vciv@tjrj.jus.br – 
Tel. 021-25882400, venho por meio desta, agradecer 
a nomeação e entregar o Laudo Pericial pertinente ao 
Processo nº 0441372-12.2007.8.19.0001, no qual fui 
nomeado como Perito Judicial. 
 
Exequente: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS 
Executado: METALNAVE S A COM E INDÚSTRIA 
Perito: Eng. Alexandre Lima Tavares (CREARJ: 2008129799) 
Estagiários do Perito: Eng.Luiz Rocha Cordeiro (CREARJ: 2005118826), 
Arq.Felipe Souza de Medeiros (CAU/RJ A120198-0), Eng. Luciano do Rosário 
(CREARJ:2015125083), Eng. Vânia Menezes Pereira da Silva (CREARJ: 
881016943D), Eng. Viviane Ribeiro Alves (CREARJ: 2012135202) 
Assistente do Exequente: Não representado 
Assistente parte Executado: Não representado 
Processo nº 0441372-12.2007.8.19.0001 
Perícia realizada no dia 28/06/2019, com início às 10:00 horas e término às 15:00     
horas, com acesso total liberado ao imóvel, objeto da lide, com endereço 
indicado: Rua Mario Trilha nº271, Ilha da Conceição, Niterói/RJ, CEP:24050-190 

 
 
 

Desta forma, espero haver atendido a solicitação, demonstrando boa vontade e 
zelo profissional, em função inclusive da celebridade processual, estando ainda a 
disposição de V. Exa. para prestar qualquer outro esclarecimento que julgar 
necessário, além de novas nomeações. 
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13 Eng. Tavares (21 a 23/07/2019) 

1 Objetivos 
No despacho saneador do referido processo, foi determinada a realização de 
prova pericial de engenharia para inspecionar o bem imóvel relacionado a 
demanda do processo Nº0441372-12.2007.8.19.0001, objetivando auxiliar ao MM. 
Sr.Juiz do Cartório da 7ª Vara Cível da Comarca Capital, situado a Avenida 
Erasmo Braga nº115 – 204/206/208B, CEP.20020-970 – Castelo - Rio de Janeiro 
e-mail: cap07vciv@tjrj.jus.br – Tel. 021-25882400 

2 Definições da Demanda 

Os dados relatados neste documento, denominado Laudo Pericial, foram 
registrados com base nos documentos inseridos ao processo, até a data da 
realização da perícia concretizada em 28/06/2019 entre 10:00 e 15:00, levando 
em consideração o ambiente atual do referido bem imóvel e informações 
coletadas no local, já citado acima, demais conhecimentos do perito e de seus 04 
estagiários com dados também citados acima. 

3 Considerações Iniciais 
Serviço de vistoria realizado durante: 5:00h (10:00 às 15:00) em visita 
programada. 
Não houve a entrega de quesitos suplementares para esta perícia, conforme 
possibilidades e limites de prazos regidos pelo CPC, Art.425 e Art.183. 

“Os quesitos complementares devem ser apresentados antes ou durante 
a realização da pericia (CPC, Art.425). 
Da juntada dos quesitos aos autos dará o escrivão ciência a parte 
contrária, a não apresentação dos quesitos no prazo, implica em 
preclusão (CPC, Art.183)”. 

Com intuito de facilitar o entendimento das partes, além de proporcionar a visão 
dos detalhes citados, somados aos esclarecimentos do perito referente aos itens 
citados durante a pericia, serão inseridas as imagens e apontamentos 
embasadores pertinente aos quesitos. 
“A resposta do Quesito do processo/fator controverso, terão acréscimos 
pertinentes a Lide, distribuídos em todos os demais trechos do laudo, desta 
forma, ficou o laudo com uma leitura linear, sem necessidades de citar elementos 
de respostas de quesitos anteriores, não devendo estes complementos serem 
interpretados como extrapolação da matéria/quesito, pois, está pautado no 
Código Civil, Art.159. ” 
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4 Caracterização da Região 
Considerado o despacho da página 495 (processo físico) e página 562 deste processo 
digital, onde afirma-se ser absolutamente viável a penhora do domínio útil dos terrenos de 
marinha, com as suas benfeitorias, cedidos pela União mediante aforamento, onde o 
direito real de uso, podendo ser cedido a particulares, podendo-se penhorar o direito de 
posse, uso e gozo do enfiteuta, onde o Executado METALNAVE AS COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA, detém os direitos relativos à ocupação do bem imóvel descrito a folha 352 
(processo físico/frente e verso) e folhas 398 e 399 deste processo digital. 

  
Há divergência do posicionamento do terreno em relação ao RGI. 
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Considerando que o imóvel em Lide, com endereço registrado a Rua Mario Trilha nº271, 
Ilha da Conceição, Niterói/RJ, CEP.:24050-190, encontra-se locado em endereço 
divergente dos apresentados pelas partes litigantes, em distâcia de exatos 621,40m de 
distância retilínea, estando o posicionamento físico no endereço Rua Mario Neves nº271, 
Ilha da Conceição, Niterói/RJ, CEP.24050300 
A seta vermelha abaixo mostra o ponto indicado no processo. 
A seta amarela abaixo mostra o real local do imóvel objeto da Lide. 

 
Não existe na Rua Mario Trilha, o número 271. 
Não cabe a este I. perito a contestação sobre as documentações acostadas nos Autos, 
restringindo-se a análise e constatação do objeto, confrontando com as características 
listadas no processo em relação as constatadas pelo Expert. 
Todas as metragens e georeferenciamento contido no RGI são pertinentes ao novo local 
indicado pelo I. Perito, ou seja, com base nos critérios normativos da NBR14653, cabendo 
ao avaliador expor todos os fatores positivos, quanto negativos do bem avaliando, registro 
que o posicionamento correto do imóvel é na Rua Mario Neves nº271, Ilha da Conceição, 
Niterói/RJ, CEP.24050300. 
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Em relação ao mar, o imóvel está posicionado entre 0 e 1,2 metros de altitude. 

Dados do imóvel 
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A caracterização do objeto da lide, encontra-se descrito nos dados cadastrais acima. 

 
Os dados cadastrais do imóvel 01, para o mês 07 do ano de 2019, são estes da imagem 
anteriormente acima, constando inscrição na Dívida Ativa de R$167.854,52 referente a 
IPTU da pág. 489 (imagem diretamente acima retirada do Link; 
http://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/servicos/iptu/), não existindo dívidas para o imóvel 02 até a data de 
08/07/2019. 

 
Descrição das áreas edificadas, já constantes na página nº353 deste processo, com 
imagem acima. 

mailto:cap07vciv@tjrj.jus.br
mailto:engenheiroatavares7528@gmail.com
http://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/servicos/iptu/




 

REVISÃO: 

20 

DOC.Nº 

01 

PÁGINA: 

8 de 26 

 

PROCESSO:0441372-12.2007.8.19.0001– Cartório da Processo: 0441372-
12.2007.8.19.0001 – Cartório da 7ª Vara Cível da Comarca Capital, situado a Avenida 
Erasmo Braga nº115 – 204/206/208B, CEP.20020-970 – Castelo - Rio de Janeiro e-mail: 
cap07vciv@tjrj.jus.br – Tel. 021-25882400 
Perito: Alexandre Lima Tavares – Tel: (55) 21-988881662 
Email: engenheiroatavares7528@gmail.com 

 
A Ilha da Conceição está em posição Norte do Município de Niterói, possuindo uma 
delimitação físico-territorial da subregião de Niterói, compreendendo o Bairro da Ilha da 
Conceição e as Ilhas do Mocanguê Grande, Mocanguê Pequeno, Caju, Vianna, Santa 
Cruz e Manoel João, é delimitada por um polígono formado por uma linha perimetral com 
início na orla da Baía de Guanabara no limite da Região Norte, no ponto de coordenadas 
(EN 693, 415; 7.468, 895); Segue na direção Noroeste por este limite até encontrar uma 
linha imaginária, no ponto de coordenadas (EN 693, 620; 7.468, 795); Segue na direção 
Sudeste por esta linha até encontrar a Rua Principal, no ponto de coordenadas (EN 693, 
630; 7.468, 750); Segue na direção Sudoeste por uma linha imaginária até encontrar a 
Orla da Baía de Guanabara no ponto de coordenadas (EN 693, 490; 7.468, 585), Segue 
na direção Noroeste por esta orla até encontrar o ponto inicial desta descrição. 
 

FRAÇÃO DELIMITAÇÃO 

1 - Sub-Região Ilha da Conceição: 

ICO 01 

É delimitada por um polígono formado por uma linha perimetral com início na 
Rua 3 no ponto de coordenadas (EN 693, 270; 7.469, 180); Segue na 
direção Nordeste por esta Rua até encontrar a Rua Deputado Cordeiro de 
Miranda; Segue na direção Sudoeste por esta Rua até encontrar a Rua 
Presidente Vargas (Rua Mario Neves); Segue na direção Norte por esta Rua 
até encontrar a Rua Jornalista Sardo Filho; Segue na direção Nordeste por 
esta Rua até encontrar a Rua Irapuru; Segue na direção Leste por esta Rua 
até encontrar a Rua Delegado Waldir Guilherme; Segue na direção Sul por 
esta Rua até encontrar a Rua Presidente Vargas(Rua Mario Neves); Segue 
na direção Noroeste por esta Rua até encontrar a Quadra F do (Loteamento 
dos terrenos alodiais acrescidos de marinha e de marinha compreendidos na 
carta de aforamento à União nº 770); Segue na mesma direção por esta 
quadra e por seu prolongamento até encontrar a Rua da Amendoeira; Segue 
na direção Nordeste por esta Rua até encontrar o ponto de coordenadas (EN 
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693, 395; 7.469, 035); Segue na direção Noroeste por uma linha imaginária 
até encontrar o ponto de coordenadas (EN 693, 360; 7.469, 055); Segue na 
direção Nordeste por uma linha imaginária até encontrar o ponto de 
coordenadas (EN 693, 370; 7.469, 070); Segue na direção Noroeste por uma 
linha imaginária até encontrar o ponto de coordenadas (EN 693, 285; 7.469, 
125); Segue na direção Nordeste por uma linha imaginária até encontrar o 
ponto de coordenadas (EN 693, 300; 7.469, 170); Segue na direção 
Noroeste por uma linha imaginária até encontrar o ponto inicial desta 
descrição. 

ICO 02 - A 

É delimitada por um polígono formado por uma linha perimetral com início na 
Orla da Baía de Guanabara no ponto de coordenadas (EN 693, 400; 7.470, 
010); Segue na direção Sudeoste por esta orla até encontrar o ponto de 
coordenadas (EN 693, 595; 7.468, 805); Segue na direção Sudoeste por 
uma linha imaginária até encontrar a Rua Presidente Vargas(Rua Mario 
Neves); Segue na direção Noroeste por esta Rua até encontrar a Rua 
Delegado Valdir Guilherme; Segue na direção Nordeste por esta Rua até 
encontrar a Rua Mário Trilha; Segue na direção Nordeste por esta Rua até 
encontrar no ponto de coordenadas (EN 693, 665; 7.469, 645); Segue na 
direção Noroeste por uma linha imaginária até encontrar o ponto de 
coordenadas (EN 693, 570; 7.469, 665); Segue na direção Nordeste por uma 
linha imaginária até encontrar a Rua Mário Tinoco; Segue na direção 
Noroeste por esta Rua até encontrar o ponto de coordenadas (EN 693, 430; 
7.469, 745); Segue na direção Norte por uma linha imaginária até encontrar 
o ponto inicial desta descrição. 

ICO 02-B 

É delimitada por um polígono formado por uma linha perimetral com início na 
Orla da Baía da Guanabara no ponto de coordenadas (EN 693, 415; 7.468, 
895); Segue na direção Noroeste por esta Orla até encontrar o ponto de 
coordenadas (EN 693, 260; 7.469, 075); Segue na direção Nordeste por uma 
linha imaginária até encontrar o ponto de coordenadas (EN 693, 285; 7.469, 
125); Segue na direção Sudeste por uma linha imaginária até encontrar o 
ponto de coordenadas (EN 693, 370; 7.469, 070); Segue na direção 
Sudoeste por uma linha imaginária até encontrar o ponto de coordenadas 
(EN 693, 360; 7.469, 055); Segue na direção Sudeste por uma linha 
imaginária até encontrar a Rua da Amendoeira; Segue na direção Sudoeste 
por esta Rua até encontrar o ponto de coordenadas (EN 693,390; 
7.469,025); Segue na direção Sudeste por uma linha imaginária até 
encontrar o limite do Loteamento Costa Monte no ponto de coordenadas (EN 
693, 420; 7.469, 015); Segue na mesma direção por este limite até encontrar 
a Rua Presidente Vargas(Rua Mario Neves); Segue na direção Sudeste por 
esta Rua até encontrar o ponto de coordenadas (EN 693, 490; 7.469, 900); 
Segue na direção Sudoeste por uma linha imaginária até encontrar o ponto 
inicial desta descrição. 

ICO 03 - A 
É delimitada por um polígono formado por uma linha perimetral com início na 
interseção da Rua Jornalista Sardo Filho com a Rua Deputado Cordeiro de 
Miranda; Segue na direção Sudeste pela Rua Deputado Cordeiro de Miranda 
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até encontrar a Rua 3 do Loteamento Costa Monte; Segue na direção 
Sudoeste por esta Rua até encontrar o ponto de coordenadas (EN 693, 270; 
7.469, 180); Segue na direção Sudeste por uma linha imaginária até 
encontrar o ponto de coordenadas (EN 693, 300; 7.465, 125); Segue na 
mesma direção por uma linha imaginária até encontrar o ponto de 
coordenadas (EN 693, 285; 7.469, 125); Segue na mesma direção por uma 
linha imaginária até encontrar o ponto de coordenadas (EN 693, 275; 7.469, 
100); Segue na direção Noroeste pela Orla da Baía de Guanabara até 
encontrar o ponto de coordenadas (EN 693, 400; 7.470, 010); Segue na 
direção Sudoeste por uma linha imaginária até encontrar o ponto de 
coordenadas (EN 693, 300; 7.469, 975); Segue na mesma direção por uma 
linha imaginária até encontrar o ponto de coordenadas (EN 693, 295; 7.469, 
925); Segue na direção Noroeste por uma linha imaginária até encontrar o 
ponto de coordenadas (EN 693,275; 7.469,935); Segue na direção Sudoeste 
por uma linha imaginária até encontrar o ponto de coordenada (EN 693, 205; 
7.469, 670); Segue na direção Noroeste por uma linha imaginária até 
encontrar o limite da Zona de Recuperação Ambiental 15 no ponto de 
coordenadas (EN 693, 200; 7.469, 670); Segue na mesma direção por este 
limite até encontrar o ponto de coordenadas (EN 693, 070; 7.469, 375); 
Segue na direção Sudoeste por uma linha imaginária até encontrar o ponto 
de coordenadas (EN 693,065; 7.469, 305); Segue na direção Sudeste por 
uma linha imaginária até encontrar a interseção entre as Ruas Deputado 
Cordeiro de Miranda e Engenheiro Fabio Goulart no ponto de coordenadas 
(EN 693, 085; 7.469, 305); Segue na mesma direção pela Rua Engenheiro 
Fabio Goulart até encontrar a Rua Jornalista Sardo Filho; Segue na direção 
Nordeste por esta Rua até encontrar o ponto inicial desta descrição. 

ICO 03-B Corresponde a Ilha do Caju. 

 

  
A macrozona está situada em ambiente urbano (cor cinza no mapa a esquerda), em 
região já consolidada, junto a Bacia hidrográfica da Baia de Guanabara. 
Fora de zonas de especiais interesses sociais. 
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Imóvel situado em área de especial interesse econômico 
O tipo de solo é composto de ddeposito fluvio-marinho com sedimentos finos, síltico-
argilosos ou argilo-sílticos, ricos em matéria orgânica; depósitos rudáceos associados a 
ambientes de leques fluviais; argilas acinzentadas de planície de inundação; areias de 
canais fluviais; interdigitação de sedimentos arenosos, argilosos e turfosos. 
 

 
Registra-se o loteamento com data média de 1980, conforme fonte de consulta citada, 
não havendo nos altos, elementos que fundamentem a data da construção. 
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Imóvel posicionado em rua pavimentada, contendo benfeitorias públicas: Iluminação, 
calçada, drenagens, água, luz, dentre outras. 
 

 
 

    
 

O imóvel avaliado, esta subdividido em 04 
elementos individuais e distintos, 
conforme se apresenta na imagem a 
esquerda, em cor verde temos o prédio 
erguido, em cor azul o galpão 01, em cor 
amarela o galpão 02, em cor vermelha o 
galpão 03, constando no IPTU (pág. 489 
físico/554 digital) inserido ao processo 
2.287m² AC e terreno total possuindo 
4.233,00m², conforme RGI de página 363 
possuindo 7.079,78m², o quarto galpão foi 
considerado em estado de ruína, 
portanto, avaliado como terreno e 
desconsideradas as estruturas erguidas. 
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O prédio erguido na área de testada do imóvel, para a rua Mario Neves nº271 – Ilha da 
Conceição, é feito de alvenaria não estrutural, estando em processo de reforma pelo atual 
comodatário, existindo as benfeitorias já citadas a página 353 deste processo, material de 
acabamento de baixo padrão, estando em estado de conservação entre regular para bom, 
com trechos em estado precário de conservação. (imagens acima) 
 

  
 

  
 

    
O galpão 01, em cor azul no mapeamento/posicionamento constante no laudo, é edificado 
com alvenarias emboçadas, com telhado de telhas de amianto, sobre estruturas 
metálicas, com benfeitorias descritas na página 353 deste processo, estando trechos em 
estado de ruína e trechos em estado de conservação precária, com vazamentos intensos, 
sem partes de telhados, fissuras, trincas e rachaduras, estrutura enferrujada e pisos 
quebrados. (imagens acima) 
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O galpão 02, possui 286,00m², estando em estado de conservação ruim para regular, em 
uso pelo atual comodatário, edificado com alvenarias, telhas de amianto sobre estruturas 
metálicas, piso de cimento grosso, com as benfeitorias descritas a página 353 deste 
processo. 
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O galpão 03, possui 365,00m², estando edificado com alvenarias emboçadas, coberto por 
telhado de amianto sobreposto a estrutura metálica, piso de cimento grosso, em estado 
de conservação ruim para regular, com as benfeitorias descritas a página 353 deste 
processo. 
 

  
 

  
O terreno possui leve inclinação em sua grande estensão, possuindo grande caimento 
variado ao chegar junto as marges de águas, contendo diversos maquinários e pertences 
do atual arrendatário que liberou o acesso a realização da perícia. 
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5 Informações Importantes 
Considerando haver divergência do posicionamento do terreno em relação a Rua Mario 
Trilha nº271 constante nos documentos do processo (pág. 352 do processo físico e 
outras), sendo constatado pelo I. Perito que encontra-se situado a Rua Mario Neves 
nº271; 
Considerando haver IPTU (pág. 489 do processo físico) constando restritos 4.233,00m² 
de terreno onde considerou-se o RGI (pág. 352 do processo físico e outras) que constam 
7.079,78m² de terreno; 
Considerando que os arquivos solicitados não foram entregues ao I. Perito e/ou inseridos 
ao processo; (pág. 659 do processo digital) 
Considerando-se tratar de direito de uso de Terreno de Marinha, sem ofertas similares de 
outros imóveis na região, em mesmo perfil; 
Considerando-se o estado de conservação dos imóveis e benfeitorias; 
O I. Perito realizou a avaliação direta do bem em lide, resultando no valor apresentado 
neste laudo pericial, parcialmente prejudicado, pela falta de entrega de elementos 
embasadores que foram já peticionados as partes, para fundamentarem as teses 
defendidas e inseridas aos quesitos, considerando-se os 7.079,78m² de terreno (RGI) e 
2.287,00m² de área construída (IPTU), em estado de conservação geral entre ruim e 
regular, onde consta valor venal de: R$2.027.798,81 (Dois Milhões, Vinte e Sete Mil, 
Setecentos e Noventa e OitoReais e Oitenta e Um Centavos), imagem abaixo: 

 
A soma dos valores não considerados no IPTU, aos valores venais já constantes, 
resultam conforme exposto abaixo: 
R$2.027.798,81 (Dois Milhões, Vinte e Sete Mil, Setecentos e Noventa e OitoReais e 
Oitenta e Um Centavos) + R$1.363.616,19 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Três Mil, 
Setecentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos), perfazendo um total de 
R$3.391.415,00 (Três Milhões, Trezentos e Noventa e Um Mil, Quatrocentos e Quinze 
Reais) 
O imóvel possui dívidas citadas neste laudo, junto a prefeitura, para  data da perícia, 
calculada em R$167.854,52 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta e 
Quatro Reais e Cinquante a Dois Centavos). 

Constando 4.233,00m² onde deveriam 
constar 7.079,78m², resultando em 
diferença de 2.846,78 onde o m² do 
Valor Venal equivale a 
R$479,0453130168. Obtém-se o 
montante de R$1.363.616,19 (Um 
Milhão, Trezentos e Sessenta e Três 
Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais e 
Sessenta e Um Centavos). 
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6 Avaliação NBR14653 

6.1 Considerações Pontuais 

Certificamos que utilizamos as nossas melhores práticas e conhecimentos técnicos para 

proceder a presente avaliação de ativos patrimoniais. A avaliação está sujeita às 
condicionantes e limitações a seguir descritas: 

 

1. A elaboração deste laudo foi precedida de uma visita ao imóvel internamente em 
28 de junho de 2019, para inspeção das suas características próprias e bem 
distintas, como também da envolvente.  

2. Quanto ao tipo de inspeção/avaliação, a mesma é considerada como interna, 
e consiste numa inspeção visual do imóvel nas zonas, exteriores e interiores, 
acessíveis sem dificuldade para o avaliador; 

3. O perito avaliador possui as competências e experiência profissional 
adequadas ao desempenho das respectivas funções; 

4. O presente relatório de avaliação tem como objetivo avaliar os imóveis de 
forma objetiva e rigorosa, traduzindo o melhor preço que poderia ser obtido, 
caso os imóveis fossem vendidos no momento da avaliação, em condições 
normais de mercado; 

5. De acordo com o nosso conhecimento não foi omitida ou deturpada qualquer 
informação que possa ser relevante para a determinação do valor de 
avaliação; 

6. A avaliação foi realizada com base nas informações e documentação 

fornecidas pelo cliente, a saber: matrículas nº 21.168. O I. Perito não se 

responsabiliza na eventualidade dos dados constantes nos materiais 
fornecidos se encontrarem desatualizados ou incorretos. 

7. Não foi realizado ou obtido qualquer ensaio estrutural e não foram 
confirmadas a estanqueidade e continuidade das redes de gás, eletricidade, 
águas e saneamento. Também não investigamos as condições ou a 
estabilidade do solo assim como não foram contabilizados quaisquer custos 
associados com descontaminação do solo, se tal se provar ser necessário 
ambientalmente; 

8. Todas medidas no presente laudo, estão de acordo com as documentações e 
informações disponibilizadas;  

9. Consideramos que os imóveis não são afetados adversamente por qualquer 
proposta de planejamento urbano; 

10. Não foram considerados quaisquer incentivos fiscais ou de outra natureza por 
parte dos Governos Federal, Estadual ou Municipal; 
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11. Todos os cálculos são baseados na análise das qualificações físicas do imóvel 
e áreas, bem como nas informações levantadas no mercado, as quais foram 
tratadas para serem utilizadas na determinação do valor do imóvel; 

12. Toda área do imóvel no presente laudo é a constante na documentação e 
apuradas no local. 

13. Todos os pressupostos e condições do presente trabalho foram acordados 
previamente com o cliente; 

14. Não foram realizados estudos ambientais no solo, para averiguar ou não a 
presença de substâncias prejudiciais à saúde ou à estrutura do imóvel ou ao 
meio ambiente, e os valores reportados ignoram estes aspectos; 

15. De acordo com a solicitação feita, a presente avaliação é constituída por um 
cenário que contempla o estado atual do imóvel.  

6.2 Determinação de Valores 
Para a determinação do valor de avaliação recorreu-se ao levantamento de imóveis, 
existentes no mercado em oferta ou transacionadas recentemente, com características 
semelhantes às do avaliando. Posteriormente procedeu-se à aplicação do Método de 
Avaliação mais adequado para a obtenção do Valor de Avaliação. 
 

6.3 Metodologia 

O Método de Comparação consiste em relacionar o valor de um imóvel com os dados 
relativos à transação e/ou valores de oferta de propriedades com características 
semelhantes ou comparáveis. O uso deste método no presente estudo de avaliação 
serviu como parâmetro referencial por utilizar os dados diretamente recolhidos do 
mercado, proporcionando um carácter objetivo e indicador dos valores de avaliação. 
 

Preferencialmente utilizado na busca do valor de mercado de terrenos, casas 
padronizadas, lojas, apartamentos, escritórios, armazéns, entre outros, sempre que 
existirem dados semelhantes ao avaliando. 
 

O método comparativo direto de dados de mercado identifica o valor de mercado do bem 
por meio de tratamento técnico dos atributos de elementos comparáveis, constituintes da 
amostra. 

 

O uso deste método no presente estudo de avaliação serviu como parâmetro referencial 
por utilizar os dados diretamente recolhidos do mercado, proporcionando um carácter 
objetivo e indicador dos valores de avaliação. O Método efetua uma estratificação dos 
dados recolhidos, segundo critérios de homogeneidade, de modo a permitir a comparação 
e determinar quais características mais relevantes. Os dados, recolhidos em diversas 
fontes do Mercado Imobiliário, são introduzidos e tratados na Base de Dados da UMPERJ 
 
 

mailto:cap07vciv@tjrj.jus.br
mailto:engenheiroatavares7528@gmail.com




 

REVISÃO: 

20 

DOC.Nº 

01 

PÁGINA: 

20 de 26 

 

PROCESSO:0441372-12.2007.8.19.0001– Cartório da Processo: 0441372-
12.2007.8.19.0001 – Cartório da 7ª Vara Cível da Comarca Capital, situado a Avenida 
Erasmo Braga nº115 – 204/206/208B, CEP.20020-970 – Castelo - Rio de Janeiro e-mail: 
cap07vciv@tjrj.jus.br – Tel. 021-25882400 
Perito: Alexandre Lima Tavares – Tel: (55) 21-988881662 
Email: engenheiroatavares7528@gmail.com 

6.4 Método Evolutivo 
O Método Evolutivo é um método analítico em que o valor de mercado do imóvel é obtido 
pela composição do valor do terreno com o custo de reprodução das benfeitorias 
devidamente depreciado tendo em conta a sua idade e seu estado de conservação, e o 
fator de comercialização: 
 

VI = (VT+CB).FC 
VI = Valor de mercado do Imóvel  
VT = Valor do terreno 
CB = Custo de reedição ou reprodução das benfeitorias  
FC = Fator de comercialização 
A determinação do fator de depreciação física do imóvel pode ser feita mediante recurso à 
tabela de Ross Heidecke, que permite a estimativa da depreciação física do imóvel. 
 

O valor do terreno é determinado pelo método comparativo ou pelo método evolutivo; as 
benfeitorias são normalmente determinadas pelo método da quantificação do custo (ou 
por método comparativo direto) e o FC é determinado em função da conjuntura do 
mercado imobiliário na data da avaliação. 
 

6.5 Valor de Mercado 

Define-se Valor de Mercado como sendo a estimativa do montante mais provável, em 

termos quantitativos, pelo qual, à data da avaliação, o imóvel poderá ser transacionado, 
num mercado livre, aberto, concorrencial e após uma exposição adequada. Pressupõe 
que ambas as partes são conhecedoras de todos os aspetos relevantes sobre o imóvel 
em questão, que atuam de livre vontade e manifestam a prudência necessária que um 
negócio deste gênero obriga. 
 

6.6 Valor de Benfeitorias 
O Valor de Venda da Benfeitoria (Vb) deve ser calculado pela expressão: 
 

Vb = CUB x Pc x Ac x Foc 
 
Sendo: 
Vb – Valor de venda da benfeitoria ou da edificação. 
CUB – Custo Unitário Básico da Construção Civil nos estados, calculado e divulgado 
mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil – Sinduscon em 
conformidade com os critérios da ABNT NBR 12.721. 
Pc – Índice referente à tipologia e padrão construtivo da edificação em apreço, definido 
com base na sua similaridade com os padrões deste estudo. 
Ac – Área construída da edificação em apreço. 
Foc – Fator de Adequação ao Obsoletismo e ao Estado de Conservação referente à 
edificação em apreço. 
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6.7 Fator Homogeneização 
Fator de oferta ou fonte: fator que corrigi a elasticidade da pesquisa, devido considerar a 

negociação de cada oferta pesquisada, conforme mercado da região e tipo de imóvel 

ofertado. 

 

Fator de localização: fator de correção da diferença da localização distinta de cada 

pesquisa, devido a falta de equivalência entre os imóveis avaliados disponíveis para 

venda 

 

Fator de esquina ou frentes múltiplas: fator que considera lotes que situam-se em 

esquinas e/ou múltiplas frentes, tenham maior aproveitamento de utilização. 

 

Fator de acesso: fator de homogeneização que expressa simultaneamente a influência 

sobre o valor do imóvel decorrente de sua localização e das condições das vias de 

acesso a ele; 

 

Fator área: o fator corrige as distorções dos preços do metro quadrado das pesquisas, 

devido a tendência da facilidade de negociação de lotes de áreas menores. 

 

6.8 Especificação 
A especificação da avaliação é estabelecida em função do empenho (recursos 
despendidos, prazo acordado, etc.) bem como da disponibilidade de dados de mercado 
e da natureza do tratamento aplicado aos mesmos. 

 

De acordo com as normas técnicas já citadas, nas Bases de Avaliação, as avaliações 
podem ser especificadas com respeito à fundamentação e à precisão. 

 

A fundamentação é função do aprofundamento e detalhe do trabalho realizado, bem 
como da seleção da metodologia em razão da quantidade e qualidade da informação dos 
dados de mercado, que resulta na maior ou menor confiabilidade da amostra. 
 

mailto:cap07vciv@tjrj.jus.br
mailto:engenheiroatavares7528@gmail.com




 

REVISÃO: 

20 

DOC.Nº 

01 

PÁGINA: 

22 de 26 

 

PROCESSO:0441372-12.2007.8.19.0001– Cartório da Processo: 0441372-
12.2007.8.19.0001 – Cartório da 7ª Vara Cível da Comarca Capital, situado a Avenida 
Erasmo Braga nº115 – 204/206/208B, CEP.20020-970 – Castelo - Rio de Janeiro e-mail: 
cap07vciv@tjrj.jus.br – Tel. 021-25882400 
Perito: Alexandre Lima Tavares – Tel: (55) 21-988881662 
Email: engenheiroatavares7528@gmail.com 

 

 
A precisão é estabelecida quando se torna possível medir o grau de certeza e o nível de 
erro tolerável numa avaliação. Depende da natureza do imóvel, do objetivo da avaliação, 
da conjuntura de mercado, da abrangência da coleta de dados (quantidade e qualidade 
da informação), da metodologia e dos instrumentos utilizados para o efeito. 
No presente laudo foram atingidos os seguintes graus de fundamentação e precisão: 

Grau de fundamentação II 

Grau de precisão III 

6.9 Resumo 

De acordo com os pressupostos definidos no presente laudo de avaliação, atribuímos ao imóvel 
composto pela Matrícula nº 21.168, Rua Mario Trilha nº271, Ilha da Conceição, Niterói/RJ; o 
seguinte Valor de Mercado: R$6.706.000,00 (Seis Milhões, Setecentos e Seis Mil Reais) 
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6.10 Amostras 
Devido a falta de amostras compatíveis com o imóvel avaliando, adotou-se maior peso ao 
fator posição/localização dos imóveis, desta forma, conseguiu-se homogeneizar imóveis 
distantes e em comparação com avaliandos mais privilegiados e/ou menos privilegiados. 
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Homogeneização Final 
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Segue os links para inspeção e assistência remota, referente ao imóvel vistoriado. 
Link 01: https://youtu.be/9TkwXT0EzuI  
Link 02: https://youtu.be/SdLqztSEfzo  
 
O Valor do Terreno de Marinha (Área Naval) está calculado em R$5.344.214,43 
(Importante ressaltar que trata-se de um terreno em área de ponta do canal, permitindo 
maior uso das áreas alagadas que todos os demais terrenos vizinhos) 
O valor de Benfeitorias excluído o valor de Terreno de Marinha, está calculado em 
R$1.361.640,60 (Importante ressaltar que em sua maior parte, ou seja, exceto parte do 
prédio, as demais áreas estão em estado de conservação entre Regular e Ruim, 
necessitando de obras importantes para o uso seguro, estando o usuário atual realizando 
benfeitorias no imóvel avaliado) 
 
O valor total está calculado em R$6.706.000,00 (Seis Milhões, Setecentos e Seis Mil 
Reais) 
 
Sem mais para o momento, entrego este laudo, pautado em normas e legislações 
pertinentes, salientando a imparcialidade e transparência transmitida para o MM. Juiz(a) e 
partes envolvidas no processo em Lide. 
 
Agradeço a cordialidade de todos e me coloco a disposição para dirimir quaisquer dúvidas 
pertinentes ao trabalho apresentado. 
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At. 
Alexandre Lima Tavares 
Engenheiro Civil Perito 
Tel.021-988881662 
CREA2008129799 

mailto:cap07vciv@tjrj.jus.br
mailto:engenheiroatavares7528@gmail.com



