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Foro Regional II - Santo Amaro Comarca de São Paulo

Processo Digital nº: 1062221-32.2019.8.26.0100
Classe - Assunto:

Execução de Título Extrajudicial - Compromisso

Requerente:

Eliana Izabel Mitropoulos

Requerido:

Roberto Antonio Schneider Júnior e outro

MARCOS PAULO CHEGURE, engenheiro, perito
judicial

nomeado

nos

autos

da

EXECUÇÃO

DE

TÍTULO

EXTRAJUDICIAL - COMPROMISSO ajuizada por ELIANA IZABEL
MITROPOULOS contra ROBERTO ANTONIO SCHNEIDER JÚNIOR
E OUTRO, tendo realizado todos os estudos e diligências atinentes ao
caso, vem respeitosamente apresentar o seguinte

LAUDO DE AVALIAÇÃO
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1. PRELIMINARES
O presente laudo tem como objetivo a determinação do
valor de mercado do imóvel residencial localizado na Avenida
Washington Luiz nº 1.576, apartamento 152 do bloco C Edifício
Jacarandá, integrante do Condomínio Reserva Casa Grande, com 4
vagas na garagem, bairro de Santo Amaro, no 29º Subdistrito Santo
Amaro desta Capital, matriculado sob número 237.845 no 11º Registro
de Imóveis de São Paulo, Município e Comarca de São Paulo/SP,
conforme descrito a seguir:
 APARTAMENTO nº 152, Matrícula nº 237.845: localizado no
15º andar ou 18º pavimento do bloco C, designado Edifício
Jacarandá,

integrante

do

empreendimento

denominado

Condomínio Reserva Casa Grande, situado na Avenida
Washington Luiz nº 1.576, esquina com a Rua Projetada 2, no
Sítio Araçatuba, 29º Subdistrito Santo Amaro, com a área útil de
280,10m² e a área comum de 250,94m², nesta já incluída a
correspondente a 4 vagas indeterminadas na garagem coletiva
localizada nos 1º e 2º subsolos ou 1º e 2º pavimentos, para a
guarda de 4 veículos de passeio, perfazendo a área total
construída de 531,04m², correspondendo-lhe uma fração ideal
de 0,1946% no terreno do condomínio.
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Diante dos fatos, foi este signatário honrado com sua
nomeação - fl. 177 dos autos - para avaliação e determinação do valor
de mercado para venda do imóvel penhorado.
A avaliação do imóvel foi executada de acordo com as
normas técnicas da ABNT NBR 14.653-2 - Avaliação de Bens - Parte
2: Imóveis Urbanos e do IBAPE/SP.
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2. DESCRITIVOS DO ENTORNO E UNIDADE AUTÔNOMA
2.1. VISTORIA
A vistoria foi realizada em etapa única no dia 12.01.2021, a
qual contou com a presença do requerido, o Sr. Roberto Antonio
Schneider Júnior e de sua patrona, a Drª. Maria Raquel Machado de
Souza Thamer.
2.1.1. LOCAL
O imóvel em questão encontra-se localizado na Avenida
Washington Luiz nº 1.576, apartamento 152 do Edifício Jacarandá,
integrante do Condomínio Reserva Casa Grande, no bairro de Santo
Amaro, no 29º Subdistrito Santo Amaro desta Capital.
A Avenida Washington Luiz é provida de todos os
melhoramentos

públicos

essenciais,

estando

localizada

nas

proximidades das Avenidas Nossa Senhora do Sabará e das Nações
Unidas - Marginal Pinheiros e Rua Sócrates, principais vias da região,
bem como do colégio British College of Brazil, dos supermercados
Big, Pão de Açúcar e do Cemitério de Congonhas.
A ocupação local, apesar de diversificada com comércio
local de média densidade, é constituída predominantemente por casas
e edifícios de apartamentos de padrão médio a fino destinados a
moradia.
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Apresentamos a seguir, o mapa de localização do imóvel
avaliando extraído do site http://maps.google.com.br:

2.1.2. BENFEITORIAS
Sobre

o

terreno

encontram-se

erigidos

7

edifícios

destinados ao uso residencial, sendo um deles denominado Edifício
Jacarandá, onde se localiza a unidade avalianda.
O Condomínio Reserva Casa Grande apresenta fachada
revestida em pedras naturais, piso em pedras miracema e controle de
acesso com cancelas automatizadas.
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Referido empreendimento apresenta ainda ampla área de
lazer constituída de salões de festas, academias, piscinas, casarão
para eventos, lanchonete, salão de snooker, salão de jogos, salão de
cabeleireiros,

quadras

de

tênis,

quadra

de

squash,

quadra

poliesportiva, sauna, campo de futebol society, bosque com mata
nativa, pista de caminhada e playground.
O Edifício Jacarandá apresenta fachada revestida em
pastilhas cerâmicas, varandas com guarda-corpo em ferro, piso
revestido em mosaico português e é constituído de 2 subsolos
destinados a garagem, pavimento térreo e mais 29 pavimentos
superiores, estes com 2 apartamento por andar, perfazendo assim um
total de 58 unidades residenciais, acessados por escadas ou 2
elevadores sociais - 1 dedicado para cada final de unidade - mais 2 de
serviço.
O hall social do edifício apresenta piso revestido em
granito, paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida,
forro em gesso com molduras e iluminação embutida e fechamento
em portas de ferro e painéis em vidros temperados.
O hall social do pavimento onde se localiza a unidade
avalianda apresenta piso revestido em mármore travertino, paredes
revestidas em pintura látex sobre massa corrida com guarnições
decorativas e forro em gesso.
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Todas as vagas de garagem do empreendimento são
cobertas e estão localizadas no 1º e 2º subsolos do edifício.
2.1.2.1. UNIDADE AUTÔNOMA
A unidade avalianda apresenta as seguintes dependências
e acabamentos construtivos:
SALA DE ESTAR: Piso revestido em mármore travertino, paredes
revestidas em material têxtil, forro em gesso com iluminação
embutida, esquadrias tipo porta balcão e de correr em alumínio
anodizado com vidros lisos e ar condicionado tipo split.
VARANDA DA SALA DE ESTAR: Piso revestido em mármore
travertino, paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida,
forro em madeira e guarda corpo em ferro.
SALA DE TELEVISÃO: Piso revestido em mármore travertino,
paredes revestidas parte em material têxtil e parte em painel de
madeira, forro em gesso com iluminação embutida, esquadria tipo
porta balcão em alumínio anodizado com vidros lisos e ar
condicionado tipo split.
SALA DE JANTAR: Piso revestido em mármore travertino, paredes
revestidas parte em pintura látex sobre massa corrida e parte em
espelhos, forro em gesso com iluminação embutida e esquadrias em
alumínio anodizado com vidros lisos e grades em ferro.
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LAVABO: Piso revestido em mármore travertino, paredes revestidas
em espelhos, forro em gesso com iluminação embutida, vaso sanitário
em louça cerâmica, cuba e pia com bancada em mármore travertino e
ventilação forçada por exaustor.
HALL DE DISTRIBUIÇÃO: Piso revestido em tacos de madeira,
paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida e forro em
gesso com iluminação embutida.
DORMITÓRIO CONVERTIDO EM ESPAÇO DE LAZER: Piso
revestido em tacos de madeira, paredes revestidas em pintura látex
sobre massa corrida, forro em gesso com iluminação embutida,
esquadrias em alumínio anodizado com vidros lisos, jardineira externa
e grades em ferro.
OFICINA: Piso revestido em tacos de madeira, paredes revestidas em
pintura látex sobre massa corrida, forro em gesso com iluminação
embutida e esquadria em alumínio anodizado com vidro fantasia.
HALL ÍNTIMO DE LIGAÇÃO: Piso revestido em mármore travertino,
paredes revestidas em material têxtil e forro em gesso com iluminação
embutida.
SUÍTE 1: Piso revestido em tacos de madeira, paredes revestidas
parte em pintura látex sobre massa corrida e parte em papel de
parede, forro em gesso com iluminação embutida, armários embutidos
e esquadria em alumínio anodizado com vidros lisos, persiana e
grades em ferro.
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BANHO DA SUÍTE 1: Piso revestido em porcelanato cerâmico,
paredes revestidas parte em pintura látex sobre massa corrida, parte
em placas cerâmicas e parte em espelhos, forro em gesso com
iluminação embutida, vaso sanitário em louça cerâmica, cuba e pia
com bancada em resina e gabinete em fórmica, box em vidros
temperados com perfis em alumínio e esquadria tipo basculante em
alumínio anodizado com vidros fantasia e grades em ferro.
SUÍTE 2: Piso revestido em tacos de madeira, paredes revestidas em
papel de parede, forro em gesso com iluminação embutida, armários
embutidos, móveis planejados e esquadria em alumínio anodizado
com vidros lisos, persiana e grades em ferro.
BANHO DA SUÍTE 2: Piso revestido em porcelanato cerâmico,
paredes revestidas parte em papel de parede, parte em placas
cerâmicas e parte em espelhos, forro em gesso com iluminação
embutida, vaso sanitário em louça cerâmica, cuba e pia com bancada
em resina e gabinete em fórmica, box em vidros temperados com
perfis em alumínio e esquadria tipo basculante em alumínio anodizado
com vidros fantasia e grades em ferro.
HALL DE ENTRADA DA SUÍTE MASTER: Piso revestido em tacos
de madeira, paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida,
forro em gesso com iluminação embutida e armários embutidos com
portas revestidas em espelhos.
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CLOSET 1 DA SUÍTE MASTER: Piso revestido em tacos de madeira,
paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida, forro em
gesso com iluminação embutida e móveis planejados.
CLOSET 2 DA SUÍTE MASTER: Piso revestido em tacos de madeira,
paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida, forro em
gesso com iluminação embutida e móveis planejados.
SUÍTE MASTER: Piso revestido em tacos de madeira, paredes
revestidas em pintura látex sobre massa corrida, forro em gesso,
móveis planejados, esquadria em alumínio anodizado com vidros
lisos, persiana e grades em ferro e ar condicionado tipo split.
BANHO DA SUÍTE MASTER: Piso revestido em porcelanato
cerâmico, paredes revestidas parte em placas cerâmicas e parte em
espelhos, forro em gesso com iluminação embutida, vaso sanitário em
louça cerâmica, cubas e pia com bancada em resina e gabinete em
fórmica com portas em espelho, box em vidros temperados com perfis
em alumínio, banheira em resina e esquadria tipo basculante em
alumínio anodizado com vidros fantasia.
COZINHA: Piso revestido em porcelanato cerâmico, paredes
revestidas em pintura látex sobre massa corrida, forro em gesso com
iluminação embutida, pias com bancadas em resina e gabinete e
armários planejados em fórmica e cubas em inox, ilha central com
tampo revestido em resina e esquadrias em alumínio anodizado com
vidros fantasia.
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ÁREA DE SERVIÇO: Piso revestido em porcelanato cerâmico,
paredes revestidas em placas cerâmicas, forro em laje, pias com
bancadas em resina, tanques em inox e gabinetes em fórmica,
aquecedor a gás e esquadrias em alumínio anodizado com vidros
fantasia e grades em ferro.
DORMITÓRIO DE EMPREGADA CONVERTIDO EM DESPENSA:
Piso revestido em cerâmica, paredes revestidas em pintura látex
sobre massa corrida, forro em laje e prateleiras em madeira.
BANHO DE EMPREGADA: Piso revestido em cerâmica, paredes
revestidas em placas cerâmicas, forro em laje, cuba e vaso sanitário
em louça cerâmica e box em vidros temperados com perfis em
alumínio.
De acordo com a matrícula 237.845 do 11º Registro de
Imóveis de São Paulo/SP, a unidade avalianda possui 4 vagas na
garagem, já devidamente descritas e caracterizadas na referida
matrícula.
O apartamento classifica-se de acordo com o estudo
“Índice - Unidades Padronizadas/2019 - IBAPE/SP”, na classe 1 Residencial, grupo 1.1 - Apartamento, no item 1.1.5 - Apartamento
Padrão Fino.
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A vida útil da edificação corresponde a 50 anos, possuindo
o imóvel a idade estimada de 29 anos, a idade em percentual da vida
referencial correspondente a 0,58 ou 58%.
Segundo dados coletados na época da vistoria, o estado
de conservação do apartamento vistoriado se enquadra no item “b)
entre nova e regular”, segundo a graduação que consta do quadro 1
do item 3.2.8 do referido estudo.
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2.1.3. RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO
Apresentamos neste tópico, via documentação fotográfica,
a situação do imóvel sub-judice na data da vistoria.

Fotos 1 e 2: Avenida Washington Luiz vista nos dois sentidos

Fotos 3 e 4: Fachada e identificação do condomínio

13
Rua Diogo Rodrigues Marques, 140 - CEP 04677-041 - São Paulo/SP
Fone: (11) 2656-5407 - Cel.: (11) 99920-6080 - marcos.chegure@hotmail.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS PAULO CHEGURE27275440814, protocolado em 24/01/2021 às 18:43 , sob o número WSTA21700272381
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1062221-32.2019.8.26.0100 e código D117525.

.

MARCOS PAULO CHEGURE
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias

fls. 217

Foto 5: Perspectiva geral do
empreendimento

Foto 6: Portaria destinada apenas à saída
de veículos, voltada para a Rua Projetada 2

Foto 7: Fachada do Edifício Jacarandá

Foto 8: Identificação do edifício
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Foto 9: Salão de festas do Edifício
Jacarandá

Foto 10: Academia do Edifício Jacarandá

Foto 11: Vista externa da quadra de tênis 1

Foto 12: Vista externa da quadra de tênis 2
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Foto 13: Playground
Foto 14: Bosque

Foto 15: Piscina 1

Foto 16: Lanchonete
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Foto 17: Casarão para eventos

Foto 18: Salão de snooker

Foto 19: Salão para café

Foto 20: Vista externa do salão de jogos fechado na ocasião da vistoria
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Foto 21: Salão de cabeleireiros

Foto 22: Quadra poliesportiva

Foto 23: Piscina 2 - fechada na ocasião da
vistoria

Foto 24: Campo de futebol society
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Foto 25: Academia central

Foto 26: Quadra de squash

Foto 27: Vista geral da garagem do 1º
subsolo

Foto 28: Vista geral das 4 vagas da unidade
avalianda
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