
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO 2a VARA CfVEL DA 
COMARCA DE NITERÓI - RJ.  
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PROCESSO NO 0008721-33.2000.8.19.0002 
 EXECUÇÃO  

EXEQUENTE 	ESPÓLIO DE VICENTE CARLOS SCALD 
EXECUTADO__-.: __—ASSOCIAÇÃO SALGADO DE O 	 - - -- 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

NOW0É INOM AEL SiinilOR, Perito do Juizo 
nomeado nos autos do processo acima, vem, mui 
respeitosamente,- requerer- à-V.Exa-: - 

1) A juntada do Laudo Pericial aos autos; 

2) A expedição do mandado de pagamento de seus 
honorários periciais, depositados no Banco do 
Brasil, conforme gulas de e ~~ o anexadas aos 
Autos às fls. 1283 e 1318 crescidos de correção 
monetária legal. 

Niterói, 18 de junho de 2019. 

É ISMAEL 	OR 
PERITO DO 3 O 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO 2 01  VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE NITERÓI - RJ. 

~CESSO Nú 0008721-33.2000.8.19.0002 
AÇAO 	 EXECUÇAO 
EXEQUENTE 	ESPÓLIO DE VICENTE CARLOS FUSCALDO 

N 

EXECUTADO 	ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE _e- 
- - 	 EDUCAÇAO E CULTURA 	- -- -- 

30SÉ ISMAEL JÚNIOR, Engenheiro 
Civil, devidamente registrado no CREA-RJ sob o n 0  1982102129, 
honrado por V.Ex_a. como Perito do Juizo na Ação supracitada, 
após ser compromissado, compareceu ao local objeto da pericia, 
em companhia dos Ilustres patronos das partes, efetuou os 
levantamentos necessários e vem apresentar o seu laudo na 
forma que se segue: 

1 - INTRODUÇÃO 

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo 
ESPÓLIO DE VICENTE CARLOS FUSCALDO em face da 
ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA, proprietária do imóvel situado à Rua 
Marechal Deodoro, 263 - A. Centro, Niterói, visando determinar 
o justo valor de mercado a partir da data do laudo. 

Considerando 	as 	reiteradas 	impugnações 
apresentadas pelas partes quanto ao valor fixado pelo Oficial de 
Justiça, foi determinada pela MM. Dra Juiza a prova pericial, a 
qual nomeou este Perito para a realização da perícia. 
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j 	 2 -  CARACTERIZAÇÃO SITUACIONAL 

O imóvel da lide situa-se à Rua Marechal Deodoro, 
263 - A. no trecho compreendido pelas Ruas Jansen de Mello e 
Xavier de Brito, no Centro de Niterói. 

O bairro é provido de serviços públicos, tais como 
luz, água e esgoto, telefone, ruas pavimentadas e iluminarias e 
conta nas proximidades com variado comércio. 

A Rua Marechal Deodoro se inicia na Av. Visconde do 

e Rio Branco e termina na Av. Jansem de Melo e a Rua Xavier de 
Brito por onde o imóvel faz esquina, inicia na Rua Marechal 
Deodoro e termina na Rua Marquês de Caxias. 

Apresenta o logradouro forte concentração de 
serviços, formada por comércio bastante farto e diversificado, 
distribuídos principalmente nos trechos entre as ruas Visconde 
de Sepetiba e Visconde do Rio Branco. A foto a seguir melhor 
indica o posicionamento do imóvel no logradouro. 

2 
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3 - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

A ASOEC (Complexo Universitário - Campus 
UNIVERSO - Niterói) está dividida em três partes, sendo que a 
parte a que se refere o imóvel em questão está situada na Rua 
Marechal Deodoro n 0  263, no bairro do Centro e ocupa uma área 
de terreno de 2.389,83m 2 . A foto a seguir mostra a fachada do 
imnvPl 

a 

o 

A edificação denominada como Bloco B, que possui 
uma área total construída de 10.837,15m 2 , está distribuída por 
06 pavimentos e é servido por dois elevadores que atendem a 
todos os pavimentos. A seguir, uma breve descrição dos 
pavimentos e suas dependências físicas. 

O térreo ocupa área de 2.282,87m 2  e é composto 
por área administrativa (479,47m 2 ), Projeto Talento (48,82m 2 ), 
galeria de arte (72,74m 2 ), agência bancária (37,05m 2 ), e o 
restante distribuído entre acesso, circulações, sanitários, 
depósitos, área técnica, área de serviço e jardins. 
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O 20  pavimento tem área de 1.895,39m 2 , sendo 
divididos por laboratórios de informática e salas do setor 
(347,09m2), laboratórios -  de -  biomédica - (348,39m 2), sala de 
audiovisual (20,50m 2), salas de aula (432,27m 2), NACON -
Núcleo de Comunicação (141,12m2), circulações, depósito, 
sacada e sanitários. 

O 30  pavimento, com 1.879,84m2, abriga salas de 
aula (577,96m2), laboratório de biomédica (114,19m 2), 
laboratórios de fisioterapia (341,10m 2), laboratórios de estética 
(97,82m 2), laboratório de comunicação social (20,50m 2), área 
administrativa (152,02m 2), circulações, sanitários, sacada -e--  
depósitos. 

O 40  pavimento tem área de 1.887,19m 2  e é 
formado por salas de aula (578,25m 2), sala da educação física 
(129,52m 2), área administrativa (713,37m 2) e o restante 
distribuído entre circulações, sacada, terraço, sanitários e 
depósitos. 

O 50  pavimento--  
divididos em salas de aula 
(118,00M2), além de terraço 
técnica e depósitos.  

8 	 ãopossúi 1:  
(461,42m 2), salas de moda 

circulações, sanitários, área 

C 	
O 60  pavimento, que possui 1.005,34m 2, a área 

administrativa totaliza 299,18m 2  e o restante é distribuído entre 
terraço, circulações, jardins e depósito. 

Quando da vistoria, constatamos que o estado geral 
da construção é regular, necessitando de reparos, notadamente 
em alguns elementos estruturais que apresentam sinais de 
corrosão em estágio avançado. 

As fotos a seguir dão melhor ideia dos acabamentos 
da edificação e seu estado atual. 
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JOSÉ ISMAEL JUNIOR 
Engenheiro civil 1 CREA-RJ 1982102129 
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Vista do hall da área administrativa 

Vista da sala de ginástica 
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JOSÉ ISMAEL JUNIOR 
Engenheiro civil 1 CREA-RJ 1982102129 
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3.1 Áreas de construcão: 

Conforme já exposto anteriormente, segundo 
levantamento através do projeto apresentado pela parte ré, o 
Imóvel possui uma área construída de 10.837,15m2, 
implantando em terreno com área de 2.389,83m 2 . 

Feita a descrição do imóvei, méinór vú5c1-VdUU 11ã~ 

fotos anexadas ao laudo, passamos aos: 

• 	: : 	: • : • 	::: • 	►  :. R 9 	y t ee 

Depois de anos de valorização ininterrupta, os 
imóveis em Niterói entraram em queda a partir do ano de 2014, 

- afetados -  pelas crises econômica e política, que ainda vem se 
agravando ao longo do tempo. O preço do metro quadrado em 
Niterói fechou 2016 e os anos subsequentes com queda, 
mantendo esta tendência até a data atual. Apesar de seguir em 
queda, o metro quadrado Niterói ainda é um dos mais 
valorizados do Estado do Rio de Janeiro. 

y ~ 1 / I • 	~ I 	~~ 	 • 

O emprego adequado do processo avaliatório é 
função natural da responsabilidade dos dados coletados na 
pesquisa, tanto quantitativamente como qualitativamente, 
levando-se em conta, evidentemente, o objeto da avaliação. 

De acordo com a NBR 14.653-1, "a metodologia 
escolhida deve ser compativel com a natureza do bem avaliando, 
o objetivo da avaliação e os dados de mercado disponíveis. 
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Para a identificação do valor de mercado, sempre 
que possível, preferir o método comparativo direto de dados de 
mercado  

Segundo a ABNT - Associação Brasileira de normas 
Técnicas, os procedimentos e metodologias aplicáveis na 
avaliação de imóveis em todo o território nacional, quando da 
realização do trabalho, deverão ser cumpridas as sequintcs 
etapas: conhecimento da documentação do imóvel; vistoria do 
imóvel e da circunvizinhança; abrangente pesquisa de mercado 
enfocando a circunvizinhança do imóvel em estudo, dirigida 

	

- ® 	especificamente para imóveis em oferta -ou --valores reais - -- 
transacionados, com características assemelháveis às 
características do imóvel em estudo ou de outra tipologia 
qualquer necessária aos cálculos; tratamento de dados; cálculos 
avaliatórios; e determinação do valor do bem. 

Desta forma desenvolveremos dois processos de 
cálculo para a avaliação do imóvei e, ao finai, arbitraremos o 
valor de mercado através da avaliação dos resultados obtidos 
através deles. Um processo de cálculo será através do Método -
do Custo de Reprodução, que consiste na obtenção do valor 
do imóvel a partir de fórmula matemática que leva em 
consideração parcelas referentes ao terreno e às construções. 

	

® 	 No processo do Método Comparativo Direto 	de 
Dados de Mercado, que consiste na obtenção do valor do 
terreno a partir do uso do programa Infer 3.2. E em outro 
método obteremos o valor do imóvel através do Método 
Evolutivo, que identifica o valor do bem pelo somatório dos 
valores dos seus componentes (terreno + benfeitorias). 

10  PROCESSO - Método do Custo de Reprodução 

Por este método obteremos o valor do imóvel através do modelo 
matemático que leva em consideração as parcelas de valor do 
terreno e do valor das benfeitorias (construções). 
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r- 
JOS ISMA L UNIOR 
ng ES~M glICR EA-RJ ~ 982102129, 

Com a utilização de fatores e coeficientes baseados 
em parâmetros largamente empregados em trabalhos desta 
natureza ;  em conhecimentos -específicos e em nossa experiência 
na avaliação de imóveis adequaremos o modelo matemático, 
uma vez que o imóvel não é novo e existem vários pontos que 
devemos considerar como tipo de construção, materiais 
utilizados, estado de conservação, aspectos de localização e etc. 

Através do modelo matemático abaixo, obteremos o 
valor do imóvel no estado em que se encontra à época deste 
trabalho: 

onde: 

C=AcxCuc - 

k-d(1-rk) 
V = C x 

1-rk 

M - 

(2 ) 

-- —V—=-  valor do Imóvel no estado; 

Ac = área de construção do Imóvel (10.837,15m 2); 

Cuc = custo unitário básico da construção - Sinduscon (Maio12019 = R$ 

1.484,841m 2), acrescido do percentual de 40% relativo aos custos 

Indiretos (projetos especiais, urbanização, elevadores, equipamentos, 

taxas e emolumentos, administração e Incorporação, que não são 

considerados no cálculo do Sinduscon = R$ 2.078,771m 2; 

d = depreciação física obtida na tabela do Critério de Ross-Reidecke para 

uma Idade percentual de 25 anos e estado de conservação entre novo 

e regular = 15,65% = 0,1565; 
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r = este coeficiente refere-se ao percentual de cota de terreno na região 

onde  se  localiza  o Imóvel em questão, Incidente sobre o 

empreendimento novo = 25% = 0,25; 

k = coeficiente de mercado que expressa a liquidez do mercado na ocasião 

da avaliação = 0,85; 

Substituindo os valores dos termos e coeficientes nos modelos matemáticos 

(1) e (2), obteremos o valor do imóvel, que em números redondos, é: 

Substituindo os valores dos termos e coeficientes 
nos modelos matemáticos (1) e (2), obteremos o valor do 
imóvel, que em números redondos, é: 

C =10.837,15&x R$ 2.078,77M0 = R$ 22.527.942,31 

0,85 — 0,1585 0 — 0,25 x 0,85) 	0,726 

V s  R$ 22.527.942,31 x 	 = 
1— 0,25 x 0,85 	0,787 

® 	 V = R$ 20.803.459,00 

O valor acima encontrado expressa a posição 
patrimonial do imóvel, sendo aplicável para fins de reavaliação 
espontânea do ativo imobilizado e outras finalidades pertinentes 
às áreas contábil e administrativa da empresa, uma vez que 
reproduz parte dos investimentos efetivamente realizados para 
Implantação do imóvel avaliando. 

Valor do imóvel = R$ 20.800.000,00 	i 
(vinte milhões e oitocentos mil reais i 

' 	em números redondos 	i 

i 
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20  PROCESSO - Método Evolutivo 

A metodologia a ser utilizada na execução deste 
processo de cálculo será desenvolvida com o objetivo de 
determinar o valor de mercado do imóvel através dos somatórios 

. _ 	 I+....c.,lt~.,.3 ~e~ 	 náçte caso o valor dos valores av CCrrc~llJ c  das ..~,~ ,... ~......... 
do terreno será determinado através do Método Comparativo e 
o valor das benfeitorias e construções através do Método do 
Custo de Reprodução das Construções. 

--a--  
Avaliação do Terreno 	

r 	_ 	_ 

r 

Para a obtenção do valor do mercado do terreno para 
venda, utilizaremos o método comparativo de dados do mercado, 
através do qual procuramos identificar elementos comparativos 
contidos na mesma zona de influência, situação geoeconémica, 
características de uso etc. 

0 

0 Método Comparativo se baseia em dados colhidos 
em pesquisa, sendo que esta, preferencialmente deve ser feita 
na região em que está localizado o imóvel em avaliação. "Trata-
se do método que define o valor através da comparação com 
dados do mercado, assemelhados quanto às características 
Intrínsecas e extrínsecas. As características e atributos dos dados 
pesquisados que exerçam influência na formação dos preços e, 
consequentemente, no valor, devem ser ponderados por 
homogeneização ou inferência estatística, respeitados os níveis 
de rigor definidos nesta norma . É condição fundamental para a 
aplicação deste método, a existência de um conjunto de dados 
que possa ser tomado estatisticamente como amostra do 
mercado imobiliário". 
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Método Comparativo Direto de Dados de 
Mercado 

Utilizamos o Método Comparativo Direto de Dados 
de Mercado para determinação do valor de venda para o imóvel 
avaliando, pois é inegavelmente o mais conveniente e adequado, 
por espelhar a realidade do mercado imobiliário setorial. 

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

Na aplicação deste método na avaliação imobiliária, 
a natureza dos bens, a disponibilidade dos dados e de suas 
características, bem como os prazos limitados para a concepção 
da avaliação, pode levar á coleta de amostras que não atendem 
na íntegra aos pressupostos formais das "amostras acidentais". 
Assim, o avaliador deve se esforçar para que elas contenham a 
maior representatividade possível em relação á população. 

- - 	- 0 avaliador, - para alcançar _ _o _ máximó_ _ de 
representatividade da amostram deve especificar claramente as 
características do imóvel avaliando, que será conhecido quando 
da sua vistoria, efetuar uma coleta de dados observando 

®  aspectos quantitativos e qualitativos, fazer um diagnóstico do 
mercado, escolha da metodologia compatível e correto 
tratamento dos dados. Com  a utilização desses cuidados, torna-
se viável a aplicação de estatística inferencial. 

Tratamento estatístico para avaliação do valor de venda 
do imóvel. 

Para a obtenção do valor de mercado do imóvel 
avaliando no local será utilizado o Método Comparativo por 
Tratamento Estatístico dos Dados de Mercado, obedecendo a 
NBR-14.653-2, item 8.2.1.4.3. 
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MJOSE~SMAEL JUNIO 
Engenheiro Civil 	CRE1982102129 

"Quaisquer que sejam os modelos utilizados para 
inferir o comportamento do mercado e formação de valores, seus 
pressupostos devem ser devidamente explicitados e testados. 
Quando necessário devem ser intentadas medidas corretivas, 
com repercussão na classificação dos graus de fundamentação e 
precisão." 

Na realização dos cálculos, a análise por regressão 
múltipla foi realizada através do software INFER 3.2, ferramenta 
de apoio à Engenharia de Avaliações. 

Dados do imóvel avaliando — Terreno 

Endcneço: 

Arca: 

RUA MARECHAL DEODORO W 263 
CENTRO — NITERÓI 

2.389,83W 

Elementos da Pesquisa. 

o 
Conhecida a posição relativa do imóvel em estudo, 

assim como as características básicas e os demais fatores que 
Influenciam a avaliação, a pesquisa de mercado foi realizada em 
Março e Abril de 2018, tomando como base elementos da 
região geoeconômica . Para tanto, foram consultadas imobiliárias 
da região, ouvidos profissionais atuantes no mercado local, 
consultados classificados eletrônicos e realizados contatos com 
proprietários/corretores de imóveis em oferta no local, 
considerando todas as informações obtidas, fornecidas por 
terceiros, como tendo sido dadas de boa fé, sendo, portanto, 
confiáveis. 
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íraa Valor 
ofer~ 

valor 
unkãrio  Infornma¢0 

Elem. — 	Endereço 
M2 -R$ ---  - R*IM2 nome - - lei 

01 Rua Visconde de sepetlbe 4.000 9.000.000,00 2.250 Carlos Marcelo Mlran (21)98526- 
1359 

02 Rua Visconde do rio Branco 3.139,47 15.000.000,00 4.777,87 Corretor Marsol (21)99561- 
4547 

03 Av. Visootlde do Rio Branco, 731 1.700 9.000.000,00 5.294,77 Corretor Marsol (21)99561- 
1 	4547 

04 Rua Padre Au9~, 70 3-m-- rn nM.n00.00 2.777.77 C,."*.Or Paulo (21)98800- 
- .2- 5876 _ 

os Rua Carlos Maximlano, Fonseca 1.800 2.500.000,00 1.388,88 Brasil Brokem (21)2716- 
300 

06 Rua )má Vicente sdbrinho, 103 1.400 1.800.000,00 1.285,71 Dir. Sérgio Barros - 
1 Brokem  

(21)2616- 
9300 

07 Ladeira do Castro, 122 - Fonseca 1.200 315.000,00 265,50 3~n Imob. (21)2717- 

os Rua são Dk19o, Ponta de Areia 1.393 1.300.000,00 933,23 3orpian Imob . 	- (21)2717- - 	_ 

09 Avenida 22 de Novembro, Fonseca 1.500 1.100.000,00 733,33 Lopes sei? (21)3505- 
500 

30 Rua Carlos Maxirniniano, Fonseca 1.800 3.000.000,00 1.666,66 Ecco Imob. (21)2539- 
95 1 

11 Visconde do Unqual, Centro 1.200 7.000.000,00 5.833,3  -3 Nova Época (21)3559- 
6700 

Variáveis 

Para as variáveis do modelo adotado, foram utilizados os seguintes 

critérios: 

® 	 - Variável Valor Ofertado: valor ofertado dos elementos da 

pesquisa. 

- Variável Numérica - Área: variável numérica que define a relação 

existente entre a área do Imóvel avaliando e a área dos elementos da 

pesquisa. 

Is 
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00 
FÁ 

Entrada de Dados 

Amostra 

Na Am. Valor Ofertado Fator de Ama 
1 9.000.000,00 4.000,00 

2 is (M.000.00 3.139,47 

3 9.000.000.00 1.700,00 
4 10.000.000,00 3.600,00 
5 2.500.000.00 1.600,00 
6 1.800.000,00 1.400,00 
7 - 	 315.000,00 1.200,00 
a 1.300.000,00 1.393,00 
9 1.100.000.00 7.500,00 
10 3.000.000,00 1 1.800,00 
11 7.000.000,00 1.200,00 

NO de elementos da amostra 	 : 11 

0 de variáve ss ndependentes- ---- :-i- 

NO de graus de liberdade 	 : 9 

Desvio padrão da regressão 	 : 3499725,08 

Variável Média Desvio Coef. 
Padrão Variação 

Valor 5455909,0 4796382,39 87,9196 Ofertado 9 
Fator de 
Área 2066,59 1011,83 48,96% 

n A~P mxrrmo w amUSU1 NU p~ a vara~ MPR@ Pc ao ~ r A 
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Valores Estimados x Valores Observados 

Valor Ofertado 

0 

0 

- r 

uma 

Disnerníão em Torno da Média 

á 1 
1s 

M10•IltpMl 

Modelo da Reermão 

IVabr Ofedadol ■ -1813938 + 3421,0 x (Fator de Areal 

17 
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JOS ISMAE JÚNIOR 
E g  helr 	11 REA-RJ 982102129 

'orrelacão do Modelo  

Coeficiente de correlaç8o (r) .......... 	0,7217  
Valor t calculado ................................ 	3,128 
Valor t tabelado (t critico) ................. 	:2.262 (para o nível de signific9ncia de 5,00 %) 
Coettciente de determinação (M) ... 	:0.5208 
Coeficiente r/ ajustado .................... 	:0,4676 

o 

Fonte de Soma dos Graus de Quadrados F 
erro quadrados liberdade médios calculado 

Regressão 119820159671183,78 1 119820178 71183, -9,783 

Residual 110232681237907,12 9 	- -12248075693100,7 
9 

Total 23005284090909 10  2300528409090 
0A0 1 9,09 

F Calculado : 9,783 
F Tabelado 	: 7,961 (para o nível de signlficéncla de 2,000 %) 
Signiflc6nda do modelo Igual a 1,2% 

Aoe/b-sa a h/p&~ de ulsrlffefa da mprv~ 
J~# de aipnMdnNa ae effquadh em NaR 14óS3-2 Repnesaio Gmu I2. 

IfistoQrama 

yWanfnHas  AISI0M21 

.................................................  

............................. ............... 	 .. 

	

. 	. 	............................. 

	

. 	. 	............................. 
............................. 

	

' 	 ............................. 	8 
..... 	.... 

	

f 	 ........... 

CINN 

I 
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Nomafldade 

(/Mna/a ~lw Q/ /naun) 

UNI/ 

ur1 

rrrl 
- 

Y.j 

uai 

a~J ~ 

/ 

w.1 

• 	t 	t 

.iAii.m.i.-... ~ 

Presenca de Outliers 

Cr~o de identificação de ouilier : 
—Inb&VaWde +/- 2,00 desviós padrôw em como da mMia. 

Nenhuma amostragem foi encontrada fora do intervab . Não existem outlbrs. 

Reta de Normalidade 

Autocorrelaçjo 

Estatística de Durbin-Watson (DW) 	: 1 03799 
(nível de significãnda de 5,0%) 
Autocorrelaç5o positiva (DW < DL) 	: DL w 1 008 
Autocorrelação negativa (DW > 4-DL) 	: 4-DL = 2,92 
Intervalo para ausénda de autocorrelação (DU < DW < 4-DU) 

DU a 1,36 4-DU = 2,64 

Pelo teso de Durtsln-WaUM OU axtste autooerrelaç/o` 
N/wl de ~facã~ ae ~ juadm em JUR 14~2 Regre~ Grau 1L 

A aut000nefKfo (ou certo-tiyresaDo) 96 pode ser wwffl da M ar aruoatraoam astManNw ordarradaa 
aepundo um arKérto oorrhet/do. Se os da~ estivorem abatortan~ dlspostoc;, o rosultado 
(po~ ou napat/w) M o poda ow consAdnadb. 
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- 	 ~ato•ColTelwcio LL 	_—_ 
(alei h@ 06 de a hogn) 

- 	 Rulduoat) 

ã6 or p0n6M oodwrw 
	

tm o o rwwlrs 0~ com a da~ adr~ pod 
	

rduNncfo de 
+uém.c~ 

Sianiflcâncla dos Regressores (bicaudal)  

(Teste bicaudal - signif)cbnda 20,00%) 

Coeficiente t de Student : t(cítico) m 1,3830 

Variável Coeficiente Calculado 
 si 
n  isca Aceito 

Fator de 
Área bi 3,128 1,2% Slm 

Os o0e13C110~ são frr;pot lsrr~ no flor~ do fim~ 

19 	
Aoe/ta-... Myólsse da Q df om ! do~ N/w/ do nknãlc~ w owpurdrts ~ #~ 14653-2 Awprwb Gafo Til. 

Variáveis Independentes : 
• Fator de Área a 2.389,83m 2  

Estima-se Valor Ofertado do Terreno = R 6.561.726 j7 l 

O modelo ufiNsado 1bf : ~ O~ a .1613939 * 3421,0 r fFwfor do ~ 
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/~ ~f, 

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado: 

Mínimo : R$ 5.022.807,80  
Máximo: R$ 8.100.845,81 

0 V~ ase(eudb a30 do - 00 .  o com oa nmHaa ~bakddoa am m m 14en2 Rerw~ Orou N 

Especificação da avaliação 

De-acordo com a metodologia utilizada e consoante com o 
- preconizado pela -NBR-14.653-2, Item-9.2. obteve-se Grau de 
Fundamentação II e Grau de Precisão II para o valor de locação 
do imóvel, tal como mostram as tabelas a seguir. 

U 
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JOSÉ ISMAEL JÚNIOR 
En 	he r0 2 v 1CREA-RJ 1982102129 

/i~y 

T~ 1 

Grw 
tem DMOrlçBo 

It N 1 

b) o valor eeNmede b) o velar o~do 
ralo uer 	** ib % nio Lírir 	rue 
do valor oak~ 20 % do VMX 

no 0rr11lr do froMelrN Crloulydo no finte 
tMwpoYgS0 N8o ear 49 rnowal. PM  e de vorwue rrowrri, 

felrlde V~M ara M rNeroM 
modulo vnl8wu, a perue 

elrrKdanrernrnte. 
e em MNLM 

~ou a a - 	— 	- 
(som~lo do - --- --- — — — - - - — ---- - 
VOM OM duM 

E oe++der) ~o 10% - 	20% 	
- PM e replp5o de - 	

30% 
- 

Np01Me nuM de 
~ ~ar 
(Nã bbwdrl) 

NNM de 
MpNkBnole 

mUrro edn~ 

8  NP& Me "do  1 % 2Y. 6 % 

mooen evevór 
do Irã F de 
enr0eoor 

® 	 Para enquadramento global do laudo de Avaliação, 
segundo seu Grau de Fundamentação, deve se considerar a 
soma dos pontos obtidos pelo conjunto dos 6 itens da tabela 
anterior de acordo com o seguinte critério, para cada item: 

Exigência do grau I - 1 ponto 
Exigência do grau II - 2 pontos 
Exigência do grau III - 3 pontos 
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Grau de Fundamentação 

Taew 2 - En~aniento do laueó a~ nu lim de fiwWatnanta* 
no Coso da UMUÇlo de modelos de r ~80 Nm3r 

Oramo O M I 

PbMConsk~ te 10 e 

. ■ .~ .. OcL.  M a R a a ro m4iN ~o 

Mela ~os e os damab no Mk*no rq Onu II o os damala 
 

I I mkl = no Grau I no Orau II no mlNnlo no Orsu 1  

L] 

Grau de Precisão 

Tabela b—Grau de precisão nos casos de utilização de modNoa 
de reyresNo linear ou do tratamento por fatoras 

Grau 
Oaserl¢80 	

81 	 II 	1 	I 

Amplitude do Intervalo de confiança de 80 % 	5 30% 	s 40 % 	s 50 % 
em torno de estlmativa de Isrld~e arval 

Nome da 
variável 

Limite 
Inforior Superior 

-Amplitude 
Total 

Amplitude~dla 
X 

Fator de Area 8.072.755 00 7.050.808 41 977.943 41 1490 

E 	ator Ofortado 1.482.W8,91 11.840.784 50 10.158.07580 29E 
Valor Estimado 5.022.80780 8.100.845 81 3.078238,22 48,91 

MipMh+de do Nrlervalo á. oarArrça : aN 10.0% anr lona do reior anbal da aallnwdva. 
Segundo or crPoarloa do NBR 140312 Repraseb Orsn p: 
O veio @epando possui orno erpNhsde no ~ moela do osn1 1 arperb/ a 40.0% em lerrso do valor teneal de 
ealNrntlra 
O 15~ OAwradb) possui ano rnpMtude no k~vab do Co~ aupaAo a 440% Com lona do valo►  em é do 
686" Yra 
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Avaliação das Benfeitorias e Construções - Método do 
Custo de Reprodução das Construç ões.  

O Método do Custo de Reposição consiste 
basicamente na obtenção do valor das benfeitorias a partir do 
custo para reproduzi-Ias com as mesmas características 

~ _ 	~....:ai^ ÉO#411-Purone construtivas, padrões de acabamento e 11tateie 15 

Neste sentido, o valor das benfeitorias será obtido 
através do produto das áreas de construção do imóvel pelo custo 
unitário de construção adequado ao tipo de construção existente 
e seu estado de conservação. 

Temos um custo unitário básico de construção 
fornecido pelo Sinduscon, referente ao mês de  Marco de 2017 , 

que deverá ser acrescido das despesas indiretas que oneram a 
construção, bem como será corrigido levando-se em 
consideração a idade e o estado de conservação. O custo 
unitário básico de construção correspondente a construções 
comerciais tipo salas e -lojas, com até 8 pavimentos e padrão 
normal, é R$ 1.484,841m 2 . A este valor básico serão 
acrescentadas as despesas indiretas , itemizadas a seguir: 

projeto detalhado e especificações 	 3% 

cópias, licença de obra, água, luz e força 	 2% 

administração local - engenheiro, mestre, apontador 	5% 

eventuais para atender omissões de orçamento e elevações 

de preço não previstos 	 7% 

despesas financeiras 	 10% 

administração central 	 5% 

custos financeiros 	 8% 

Total 	 40% 
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e/ 
1 

Assim, tomando-se o custo unitário básico, teríamos 
como coisa nova o valor: 

Cc = R$ 1.484 0 841m 2  X1 #40 

Cc = R$ 2.078,771m 2  
L I~3 rdn o a- perado de conservação, de l.V1 11 1 Cla~av u ►voava. .. ~~ __ _ 

um modo geral, podemos considerar o estado de conservação 
novo e regular, que na tabela de depreciação física pelo Critério 
de Ross-Heidecke, equivale ao estado 1,5 e idade aparente de 

- — 24 anos. Assim o fator de obsolescência Ko, obtido na tabela de 
depreciação física do critério de Ross-Heidecke, é: 

Ko = (100 - 14,90) + 100 
Ko = 0,851 

Corrigindo o custo unitário de construção com 
relação à idade e estado de conservação, temos: 

- - Cc m  R$ 2.078,771m 2  x 0,851 

Cc = R$ 1.769,031m2  

Assim, o custo unitário de construção a ser utilizado 
19 	para a determinação das construções no estado, é: 

Cc = R$1.769,O3/m 2  

Desta forma, considerando-se o exposto 
anteriormente, temos que os valores das benfeitorias, no seu 
estado atual, são aqueles relacionados no quadro abaixo: 

Vc = 10.837,15m 2  x R$ 1.769,03/m 2  = R$ 19.171.278,90 

O valor total das construções, em números 
redondos, é: 

Vc= -  -- 19_170_00000 --------------------•---•-•-----•-•-•-•------- .r 
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Valor do imóvel pelo Método Evolutivo 

Conforme já exposto, pelo presente método, 
calcular-se-á o valor venal do imóvel com a determinação das 
parcelas de construção e de terreno, cuja soma Sei á 1 iuR MÉCU—du^ 
por um coeficiente de mercado, que determina a relação entre o 
custo e as possibilidades de comercialização do imóvel. 

-
O valor do imóvel da lide é dado pela expressão: - 

V1 = M + Vcn) . fc 

V1 = valor do imóvel usado 

Vc = valor da construção no estado 

Vt = valor do terreno 

f = coeficiente de mercado, em função do bairro onde se situa 
o imóvel, suas características construtivas e situação do mercado 
Imobiliário na época da avaliação. No presente caso, em face 

® 	das condições recessivas do mercado imobiliário, temos: 

f=0,85 

Em face do exposto e considerando definidos os 
valores de terreno e benfeitorias, substituindo na formula, 
teremos o seguinte valor de mercado para o imóvel usado. 

Onde: 

Ve = R$ 6.561.726,00 

Vc  = R$ 19.170.000,00 

s 
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Vi = (R$ 6.561.726 0 00 + R$ 19.170.000,00) x 0,85 

V„ = R$ 21 -,871.967,00 ou em números redondos: 

ivi  = R 22.000 000 00 vinte e dois milhões de real 

•__ ~ _ ~_ .._l,... de Yaa•raf~n t~e imóvel Determinação do .algo. de Me ne. ____ 

- -- 	 Através dos dois processos avaliatórios - Método do 

	

—~ 	Custo de Reprodução --e Método Evolutivo,_ obtivemos os 
seguintes resultados para o imóvel: 

1 - CUSTO DE REPRODUŷAO----- --------- R$20.800.000,00 

2---MÉTODO- EVOLUTIVO----- ----- ---------R$22.0 00,000,00 

N 

CONCLUSÃO: 

	

® 	 Para expressar o nosso entendimento técnico sobre 
o valor do imóvel, passamos a analisar cada um dos métodos 
utilizados, para no final concluirmos qual deles deve melhor 
expressar o valor de mercado para o imóvel em estudo. 

• O valor do Imóvel, válido a partir de 01.05.19, calculado 
pelos 2 métodos tradicionais é: 

Custo de Reprodução: R$ 20.800.000,00 

D Método Evolutivo: 	R$ 22.000,000,00 
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• 0 valor encontrado segundo o Método do Custo de 
Reprodução, no montante de R$ 20.800.000, 00 (vinte milhões 

-e - -oltocentos mil - reais), -apresentado apenas a título 
Informativo e complementar, demonstra a coerência do 
resultado obtido pelo Método Evolutivo, diferindo do mesmo 
em 5,0%, percentual este perfeitamente aceitável face às 
metodologias distintas de ambos; 

• Os dois métodos usualmente utilizados para cálculo de valor 
venal, espelham os parâmetros de mercado, em razão de 
serem processos consagrados e fundamentados nas variáveis 
direta e indiretamente vinculadas ao mercado imobiliário, cada 
qual desenvolvido segundo sua natureza própria; 

• Ainda que adotados todos os procedimentos técnicos inerentes 
a presente avaliação e tendo em vista o arbítrio que lhe é 
concedido, este Perito sugere o valor encontrado atraves do 
método evolutivo, chegando-se ao valor venal de 

L1 

Calculado o justo aluguel, passamos a responder aos 
quesitos formulados pelas partes: 

illfe"lrrfl 634 0187.- Xii • 	no y..Tn  n031  

io QUESITO: 
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/M/ 

Queira o Sr. Perito esclarecer qual o valor atribuído 
ao imóvel no contrato de promessa de compra e venda acostado 
aos autos? Qual - seria = esse valor acrescido - de _ correção 
monetária? 

RESPOSTA: 

ne. ,2 -7cn nnn nn 	 ~P[ enriniS e W%.p ✓ . ♦ ✓v.vvvr vv 	~ ...... 	 _ 

cinquenta mil reais). 

Este valor atualizado até maio de 2019 através de 
— 

	

	índices adotados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 
chegar-se-la_a R$ 15.481.024,50. 

20  QUESITO: 

Queira o Sr. Perito informar qual foi o valor atribuído 
pe

r 	_ti...~ ,._ i..di..i ~ l 	A uv=1 mé--an riale 	nresent u algu m  lo avaliador ,judicial? n u~ v.iauy~ .v ....... ar . ~_.._o_ 	R1 

equívoco? 

RESPOSTA: 

Conforme consta no documento de fis. 1.128/1.129, 

ID 	
foi atribuído pelo avaliador judicial o valor de R$15.000.000,00 
(quinze milhões de reais). 

30  QUESITO: 

Queira o Sr. Perito informar quantos anos tem a 
construção? Quando foi sua última reforma? Qual o seu estado 
de conservação? E o impacto disso no valor do bem? 

RESPOSTA: 
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JOSÉ ISMAEL JÚNIOR 
Engenhe r 	vil CREA-RJ 1982102129 

Estimamos sua idade aparente em 25 anos. Segundo 
informação obtida do representante da parte ré, o prédio, 
périódicamente, passa -por obras de manutenção, inclusive .foi o 
que constatamos durante a vistoria. 

40  QUESITO: 

Queira o Sr. Perito informar se o local é seguro, ou 
é em região afastada, com proximidade de favelas? E o impacto 

- 	disso no valor do bem? 

RESPOSTA: 

Todos esses fatores foram considerados nos cálculos 
avaliatórios. 

50  QUESITO: 

Queira o Sr.-Perito informar-quais são as_dívidas que 
hoje recaem sobre o imóvel (obrigações como Foro anual, SPU, 
etc) E o impacto disso no valor do bem? 

0 	RESPOSTA: 

Trata-se de questão que foge ao objeto da presente 
ação. Não obstante ao exposto, este Perito tomou conhecimento 
que existem débitos relativos ao Imóvel nos referidos órgãos. 

60  QUESITO: 

Queira o Sr. Perito informar se a atual construção 
está regularizada junto à PMN, RGI, bem como ao SPU? E o 
Impacto disso no valor do bem? 

RESPOSTA: 

3 
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Não há nos autos qualquer documento que 
demonstre a regularização juntos aos referidos órgãos. 

70  QUESITO: 

Queira o Sr. Perito informar se todas essas questões Jy_____:_ ~ 

 

.?.A^ ~M;^ ^ as-Al~ U c~ 2~ih ~~ írin án IMÁ VP17 

RESPOSTA: 

- - 	Sim. 	- -- 	--- --- 

80  QUESITO: 

Queira o Sr. Perito informar se o mercado hoje se 
encontra considerável queda de valores? E o impacto disso no 
valor do bem? 

-RESPOSTA: 

O mercado imobiliário atualmente se apresenta 
ainda com difícil liquidez e o comportamento do mercado 

® 

	

	também é bastante fraco. Certamente, tais fatores depreciam o 
imóvel. 

90  QUESITO: 

Por fim, queira o Sr. Perito informar o que for mais 
conveniente para esclarecer os fatos objetos da presente perícia. 



///>v~ /~ 

O RÉU NÃO FORMULOU QUESITOS 

EN C ERRAMENTO 

Acredita - este - Perito - ter --- prestado - - todos _ os _ _ __-
esclarecimentos pertinentes à elucidação do feito, porém coloca- 
se ao inteiro dispor de V.Exa. para outros que julgue necessário. 

Sendo assim, encerro o presente laudo composto de 
32(trinta e duas) folhas digitadas, tudo devidamente rubricado 
por este Perito que subscreve o laudo. 

Requer a sua juntada aos Autos para que produza 

um só -fim-e- efeito -de Direito . 	 -- 	- 

Niterói, 18 de junho de 2019. 

] ~ 
ISMAEL NIOR 

PERITO DO UÍ O 


