Foto 61: Hall de entrada da suíte master
Foto 62: Closet 1 da suíte master

Foto 63: Closet 2 da suíte master

Foto 64: Suíte master
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Fotos 65 e 66: Outras vistas da suíte master

Fotos 67 e 68: Banho da suíte master
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Fotos 69 e 70: Cozinha

Fotos 71 e 72: Área de serviço
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Foto 73: Dormitório de empregada
convertido em despensa
Foto 74: Banho de empregada
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3. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
De acordo com o item 8.5 da Norma para Avaliação de
Imóveis do IBAPE/SP, o valor de mercado para venda de
apartamentos deve ser preferencialmente calculado pelo Método
Comparativo, conforme reprodução a seguir:

Deste modo, o valor de mercado do imóvel será obtido
através do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado,
considerando a situação do imóvel no estado atual, com 4 vagas de
garagem, consistindo basicamente na comparação do imóvel em
questão com outros imóveis semelhantes, situados na mesma região
geoeconômica.
3.1. METODOLOGIA DE CÁLCULO
Para determinação do valor unitário de venda do imóvel,
foi utilizado o software Geoavaliar, tendo sido analisados os seguintes
parâmetros para a homogeneização dos elementos:

32
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. 236

OFERTA: O fator oferta representa um deságio em relação ao valor
pedido no mercado em função da natural elasticidade dos negócios
caracterizada pela relação entre o valor ofertado do imóvel e o valor
efetivado do negócio. Em consulta às imobiliárias da região apuramos
que o deságio atualmente praticado no mercado para apartamentos é
da ordem de 10% - dez por cento - coincidindo com o determinado
no item 10.1 da Norma do IBAPE/SP.
ATUALIZAÇÃO: Não foram utilizados indicadores econômicos para
atualização dos valores, tendo em vista a pesquisa imobiliária foi
realizada para a mesma data-base do laudo.
LOCALIZAÇÃO:

O

imóvel

avaliando

localiza-se

na

Avenida

Washington Luiz, quadra 355 do setor fiscal 090 da Planta Genérica
de Valores de São Paulo - 2014(*), a qual apresenta índice fiscal de
1.232,00 pontos.
(*) Planta Genérica de 2014 conforme lei 15.889 de 05/11/2013

PADRÃO CONSTRUTIVO: Baseado no trabalho “Índice - Unidades
Padronizadas/2019” de autoria do Instituto Brasileiro de Avaliações e
Perícias de Engenharia - IBAPE/SP, o imóvel pode ser classificado
como “Classe Residencial, Grupo Apartamento, Padrão Fino”, com
Intervalo de Valor Médio de padrão construtivo igual a 7,410 do valor
R8N do SINDUSCON.
DORMITÓRIOS: Análise da variação acumulativa do valor do imóvel
em função do número de dormitórios, através da relação entre a
quantidade de quartos do avaliando e dos elementos comparativos e
seu eventual incremento de preço.
33
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. 237

FATOR VAGAS: Análise da variação acumulativa do valor do imóvel
em função do número de vagas, através da relação entre a
quantidade de vagas do avaliando e dos elementos comparativos e
seu eventual incremento de preço.
OBSOLESCÊNCIA: De acordo com a vistoria realizada - vide
documentação fotográfica no item 2.1.3 - o estado de conservação do
imóvel avaliando pode ser enquadrado no item “b) entre novo e
regular”, possuindo idade aparente de construção de 29 anos, vida
útil de 50 anos e fator de adequação ao obsoletismo e estado de
conservação de 0,632 de acordo com a Tabela de Ross-Heidecke de
Depreciação Física, conforme planilhas e equações matemáticas
reproduzidas a seguir.
O fator de adequação ao obsoletismo e ao estado de
conservação - FOC - é determinado pela seguinte expressão:
FOC = R + K x (1-R), onde:
R = Coeficiente residual correspondente ao padrão
K = Coeficiente de Ross/Heidecke
O coeficiente residual será obtido através do tipo e do
padrão do imóvel, conforme tabela 1 a seguir parcialmente
reproduzida:

34
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. 238

TABELA 1
CLASSE

GRUPO

RESIDENCIAL

PADRÃO

APARTAMENTO

VIDA REFERENCIAL –

VALOR RESIDUAL

ECONÔMICO

60

20

SIMPLES

60

20

MÉDIO

60

20

“Ir”- (anos)

- “R” - (%)

SUPERIOR

60

20

FINO

50

20

LUXO

50

20

O estado de conservação da edificação será classificado
de acordo com a graduação que consta do quadro 1 a seguir
parcialmente reproduzido:
QUADRO 1

Ref.

ESTADO DA
EDIFICAÇÃO:

Depreciação
(%)

a

Nova

0,00

b

Entre nova e
regular

0,32

c

Regular

2,52

d

Entre regular e
necessitando
reparos simples

8,09

Características
Edificação nova ou com reforma geral e substancial, com menos de dois
anos, que apresente apenas sinais de desgaste natural da pintura externa.
Edificação nova ou com reforma geral e substancial, com menos de dois
anos, que apresente necessidade apenas de uma demão leve de pintura para
recompor a sua aparência.
Edificação seminova ou com reforma geral e substancial entre 2 e 5 anos,
cujo estado geral possa ser recuperado apenas com reparos de eventuais
fissuras superficiais localizadas e/ou pintura externa e interna.
Edificação seminova ou com reforma geral e substancial entre 2 e 5 anos,
cujo estado geral possa ser recuperado com reparo de fissuras e trincas
localizadas e superficiais e pintura interna e externa.
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O coeficiente K foi extraído da tabela 2, através da relação
linha

x

coluna, ou seja, na linha o percentual da vida referencial - 58 -

e na coluna o estado de conservação - b - conforme ilustrado a seguir:
TABELA 2

O coeficiente K resultante da aplicação da entrada do item
“b” com percentual de “58” corresponde a 0,5401.
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Substituindo as variáveis na fórmula constante do texto
normativo, o coeficiente de depreciação FOC equivale ao seguinte:
FOC = R + K x (1 – R)
FOC = 0,20 + 0,5401 x (1 – 0,20)
FOC = 0,632
ELEMENTOS COMPARATIVOS: Para se chegar ao “Valor de
Mercado Livre para Venda” do imóvel avaliando, foi realizada ampla
pesquisa imobiliária na mesma região geoeconômica, constituída de
9 - nove - elementos representativos datados da época da avaliação.
No Anexo I - Pesquisa e Memória de Cálculos - desta
avaliação, apresentamos os elementos comparativos encontrados, os
quais foram selecionados pelas melhores condições representativas,
baseando-se na comparação direta com outros imóveis semelhantes
ofertados no mercado imobiliário da região do avaliando. Todos os
elementos comparativos sofreram os tratamentos indicados pelas
atuais “Normas de Avaliações do IBAPE-SP” - Tratamento por
Fatores.
Nos cálculos realizados, verificamos que o modelo de
melhor representatividade para explicar a formação do valor unitário
de venda na região da área privativa considerou os fatores “padrão
construtivo”, “obsolescência” e “vagas de garagem”. Foi verificada
também a influência do fator “localização”, porém o mesmo não se
mostrou homogeneizante para a amostra utilizada.
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3.2. DETERMINAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO
Conforme resultados extraídos da pesquisa imobiliária
devidamente homogeneizada - Anexo I - apuramos o valor unitário
médio saneado de venda correspondente a R$ 6.822,44/m², válido
para Janeiro/2021, atingindo o grau de precisão III, conforme
quadro reproduzido abaixo:
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3.3. CÁLCULO DO VALOR DO IMÓVEL
O valor de venda de mercado para o imóvel objeto da
presente avaliação, calculado pelo Método Comparativo de Dados de
Mercado utilizando-se o Tratamento por Fatores - Pesquisa e
Memória de Cálculos - Anexo I - para a época da elaboração do laudo
em Janeiro/2021, com 4 vagas de garagem, corresponde ao cálculo
realizado na seguinte expressão:
Vi = Ap x Vu , onde:
Vi = Valor do apartamento
Ap = Área privativa da unidade avalianda: 280,10m²
Vu = Valor unitário: R$ 6.822,44/m²
Substituindo e calculando, temos:
Vi = 280,10m² x R$ 6.822,44/m²
Vi = R$ 1.910.965,44
Por equivalência, em números redondos:

R$ 1.910.000,00
Hum milhão, novecentos e dez mil reais
Válido para Janeiro/2021
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4. CONCLUSÕES
Relacionamos a seguir as conclusões obtidas a partir das
considerações apresentadas no corpo do presente laudo.
A avaliação do imóvel foi realizada respeitando as normas
avaliatórias vigentes, cujo resultado final já leva em consideração as
características construtivas, localização e condições físicas e
funcionais verificadas na ocasião da vistoria, o que resultou no valor
de venda de mercado do bem avaliado.
Ressalvamos que os valores calculados no corpo do
presente laudo se referem ao valor de venda para negociação efetiva,
ou seja, já descontado o percentual de margem de negociação,
denominado fator oferta, já devidamente descrito no item 3.1.
Conforme cálculos fundamentados e detalhados nos
itens anteriores, concluímos que:
 O Valor de Mercado Livre para Venda do Imóvel para as
condições de mercado praticadas na época da avaliação em
Janeiro/2021 totaliza:

Vi = R$ 1.910.000,00
Hum milhão, novecentos e
dez mil reais
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração do presente Laudo de Avaliação obedeceu
aos seguintes princípios e fundamentos:
 Nenhuma investigação de direito de propriedade sobre o bem
em avaliação foi realizada, presumindo ser bom o título de
propriedade;
 Para a presente avaliação foram consideradas as dimensões
constantes da documentação ofertada, de modo que as áreas
estimadas por este signatário no momento da vistoria estão
corretas, não fazendo parte do escopo deste trabalho a aferição
das mesmas;
 Este signatário não tem no presente, nem contempla para o
futuro, interesse algum no bem avaliado, assim como não possui
qualquer inclinação pessoal em relação à matéria ou partes
envolvidas;
 No melhor conhecimento e crédito do signatário, as análises,
opiniões e conclusões expressas no presente laudo são
baseadas em dados, diligências, pesquisas e levantamentos
verdadeiros e corretos. Porém, desde já me reservo no direito
de rever minhas conclusões caso haja posterior comprovação
de erro nas informações fornecidas por terceiros;
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 A presente avaliação e o respectivo Laudo foram elaborados
com a estrita observância dos postulados dos Códigos de Ética
Profissional do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia e do IBAPE/SP - Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo - Resolução
Aprovada em Assembléia de 01.02.2005.
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6. ENCERRAMENTO
Permaneço à disposição de V.Ex.ª para eventuais
esclarecimentos, encerro o presente laudo de avaliação composto de
43 - quarenta e três - folhas somente no anverso, inclusive esta
última que segue datada e assinada.

Segue ainda:
ANEXO I: Pesquisa e Memória de Cálculos

Termos em que
P. Deferimento.
São Paulo, 26 de Janeiro de 2021
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