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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DOMINGOS
PARRA NETO DA 2° VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES- SP

Processo: 1001161-61.2013.8.26.0361
Ação: Execução de Título Extrajudicial / Espécies de Contratos
Exeqte: CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda
Exectdo: Empreiteira Pajoan LTDA
Perita: Diana Marques

DIANA MARQUES, perita deste Juízo, qualificada nos autos processuais, vem,
respeitosamente, apresentar a Vossa Excelência, dentro do prazo legal, o Laudo
Técnico de Avaliação Pericial em Anexo.
Requer a Vossa Excelência, a intimação do Executado para apresentar o
quantitativo de argila e areia a serem lavrados, faltantes no exato local da perícia,
para que possa se concluir a avaliação de Jazidas Minerais, que serão
acrescentados como anexo ao Laudo Técnico de Avaliação Pericial.
Isto posto, requer a expedição de oficio ao banco abaixo transcrito, para
transferência dos valores referentes aos honorários periciais e seus eventuais
acréscimos, em favor da ora Requerente.
Titular: DIANA MARQUES
Banco do Brasil
Agência: 0294-1
Conta Corrente n°: 82.286-8
Nestes termos, pede deferimento.

Mogi das Cruzes, 30 de Outubro de 2017

-------------------------------------------------------------DIANA MARQUES
Perita Avaliadora Judicial e Engenheira Civil
CREA: SP- 5069500240
Av. Francisco Rodrigues Filho, nº 2022. Mogi lar, Mogi das Cruzes – SP, Brasil - CEP: 08773-380
Tel. (11) 9.5336-2089
E-mail: diana_marques_@hotmail.com.br
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DOMINGOS
PARRA NETO DA 2° VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES- SP

Processo: 1001161-61.2013.8.26.0361
Ação: Execução de Título Extrajudicial / Espécies de Contratos
Exeqte: CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda
Exectdo: Empreiteira Pajoan LTDA
Perita: Diana Marques

DIANA MARQUES, Perita Judicial e Avaliadora de Imóveis, vem
respeitosamente perante a presença de V.S.ª, apresentar o Parecer Técnico de
Avaliação Pericial, realizado à Rua David Bobrow N°500- Vila São Francisco,
CEP.08735-270, Mogi das Cruzes - SP, Brasil - vinculado a ART28027230172683435.

É o que requer,
Pede deferimento.

Mogi das Cruzes, 30 de Outubro de 2017

-------------------------------------------------------------DIANA MARQUES
Perita Avaliadora Judicial e Engenheira Civil
CREA: SP- 5069500240

Av. Francisco Rodrigues Filho, nº 2022. Mogi lar, Mogi das Cruzes – SP, Brasil - CEP: 08773-380
Tel. (11) 9.5336-2089
E-mail: diana_marques_@hotmail.com.br
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AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

I- CARACTERISTICAS DOS EXAMES
De perícia realizada dia 17 de Outubro das 14:30 às 16:30, do imóvel
situado a Rua David Bobrow N°500- Vila São Francisco, CEP.08735-270, Mogi
das Cruzes - SP, Brasil, para apuração do real valor do imóvel. Compareceram e
acompanharam a diligência:
Representantes da Empreiteira Pajoan LTDA
Sr. Carlos Antonio Cardoso,
Advogado Odair Alves,
Sr. Edson Brasil.

Representantes da CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais
Ltda
Advogado Murilo Perimi,
Engenheiro Civil José Carlos.

II- EQUIPAMENTO UTILIZADO
Foram utilizados durante os exames: Câmera digital da marca Sony
modelo syber shot de DSC-W710- 16.1 mega pixel, trena manual 3 metros e
medidor laser de distâncias modelo Bosch GLM 40 Professional.

Av. Francisco Rodrigues Filho, nº 2022. Mogi lar, Mogi das Cruzes – SP, Brasil - CEP: 08773-380
Tel. (11) 9.5336-2089
E-mail: diana_marques_@hotmail.com.br
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III- DOS EXAMES
Foi realizada a avaliação, Rua David Bobrow N°500- Vila São Francisco,
CEP.08735-270, Mogi das Cruzes - SP, Brasil, nos locais abaixo:

 Matrícula 51.967- área de 71.198,19 m²,
 Matrícula 67.520- área de 63.085,40 m² e
 Matrícula 67.521- área de 38.935,79 m².
A avaliação foi realizada visando elucidar o valor atual e real de venda.
Na vistoria foi realizado o levantamento das medidas dos imóveis,
analisando sua localização o estado de conservação, as possíveis avarias,
benfeitorias e a qualidade do material utilizado. Também foi levado em conta o
valor do m² da região, áreas externas, comercio local, condução, localização e
demais infraestrutura do bairro.

IV- DESAPROPRIAÇÃO
Matrícula n°51.662 com área total de 114.351,46m²- no item AV.10DESMENBRAMENTO

(DESAPROPRIAÇÃO

AMIGÁVEL)

e

AV11-

DESMEMBRAMENTO E ENCERRAMENTO DE MATRÍCULA, desmembra a
área e encerra está matrícula por meio de desapropriação amigável, conforme
decreto n°12.789, gerando divisão de quatro novas matriculas:
 Área 1- Matrícula n°67.520, com área de 63.085,40 m².
 Área 2- Matrícula n°67.518, com área de 5.965,66 m². Destinada a
Rua Tamotsu Horita.
 Área 3- Matrícula n°67.521, com área de 38.935,79 m².
 Área 4- Matrícula n°67.519, com área de 6.364,61 m². Destina ao
alargamento e prolongamento da Rua Guilherme George

Av. Francisco Rodrigues Filho, nº 2022. Mogi lar, Mogi das Cruzes – SP, Brasil - CEP: 08773-380
Tel. (11) 9.5336-2089
E-mail: diana_marques_@hotmail.com.br
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V- DA METRAGEM DO IMÓVEL E DESCRIÇÃO

Matricula 51.967;
Área de 71.198,19 m²;
8.125 m² construídos.
Parte desta área não tivemos autorização para entrar nos imóveis, nem
fotografar, ou seja, as medidas foram informadas pelo proprietário, e as fotos
tirada distantes do local. Reproduzindo estas informações, nesta área locada para
a empresa Loop- Leilões, há um pátio coberto sem paredes de 4.000m², um
escritório administrativo de 2.500m² e dois galpões de áreas 625m² e 1.000m².
Totalizando 8.125 m² construídos, além de 15.000 m² de pátio a céu aberto para
os carros conforme fotos 1 a 3. Pelo que podemos observar pelas fotos a área
externa das construções é de piso inter-travado.
Os galpões de áreas 625m² e 1.000m² são de estrutura metálica -cobertura
e parte do fechamento lateral superior, e o fechamento lateral inferior é de bloco
de concreto estrutural.
O galpão utilizado como escritório, com 2.500m² construídos é de
cobertura metálica e fechamento de bloco de concreto estrutural.
O pátio de 4.000m² é utilizado para a guarda dos carros, a estrutura é de
pilares e cobertura metálica, sem fechamento lateral.

Matricula 67.520;
Área de 63.085,40 m²;
8.400 m² construídos.
Na matrícula 67.520 após a mineração e recuperação da área, há em
projeto e aprovado para construção de 13 galpões, sendo 11 de 20,00m x 74,95; 1
galpão de 20,00 m x 75,09 e o último de 20,00m x 46,22m.

Av. Francisco Rodrigues Filho, nº 2022. Mogi lar, Mogi das Cruzes – SP, Brasil - CEP: 08773-380
Tel. (11) 9.5336-2089
E-mail: diana_marques_@hotmail.com.br
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Atualmente está construído um aglomerado de galpões, locados para as
empresas: Suvinil, Weger e Bayart. Conforme fotografia tirada da planta abaixo,
foi enumerado em amarelo para melhor compreensão:

1- Edificação Simples de concreto (fotos 4,5 e 6), do lado direito é o refeitório
da mineradora e o restante utilizado como escritório;
2- Pátio de Manutenção Mecânica sem cobertura;
5- Conforme Fotos 11 e 12, são dois galpões de estrutura metálica, com
fechamento e cobertura de lona com medidas de 20,0m x 40,0m, resultando
em 1.600 m² construídos, com iluminação e ventilação natural entre o
fechamento lateral e a cobertura;
3; 4; 6- (fotos 8, 9 e 10) Galpões de 20,0 m x 50,0 m, resultando em 3.000
m² construídos, os galpões são de estrutura metálica -cobertura e parte do
fechamento lateral superior, e o fechamento lateral inferior é de bloco de
concreto estrutural. Um dos galpões com autorização de entrada para
fotografar (foto 10), é locado pela empresa Suvinil, observa-se iluminação
através de telhas transparentes- cobertura.
7- Conforme foto 7, este galpão é similar aos indicado acima readequado para
escritório a parte frontal; Com área de construção de 1.000 m².
8,9- Fotos 14 e 15- dois galpões de 20,0 m x 40,0 m, resultando em 1.600
m² construídos; 0s galpões são de estrutura metálica - cobertura e parte do
Av. Francisco Rodrigues Filho, nº 2022. Mogi lar, Mogi das Cruzes – SP, Brasil - CEP: 08773-380
Tel. (11) 9.5336-2089
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fechamento lateral superior; e o fechamento lateral inferior é de bloco de
concreto estrutural. Em frente a estes galpões há um espaço destinado a
estacionamento veicular sem cobertura.
10- Fotos 15, 16- Galpão com medidas de 20,0 m x 60,0 m, com área
construída de 1.200 m², de estrutura metálica - cobertura e parte do
fechamento lateral superior; e o fechamento lateral inferior é de bloco de
concreto estrutural. Há iluminação natural através de algumas janelas ao
fundo da construção.

Matrícula 67.521;
Área de 38.935,79 m²;
10.800 m² construídos.
Nesta área há construído quatro galpões industriais, no qual três usados
atualmente pela Empresa Mineradora Caravelas como depósito conforme foto 20
e o quarto locado para a empresa Otan, os galpões são conectados entre si, para
que possa ser locado como uma área ampla ou separadamente, fazendo as
divisórias conforme a futura instalação da empresa, se trata de quatro galpões de
90,00 m x 30,00 m- totalizando 10.800 m² construídos, há em projeto e
aprovado para construção outros quatro galpões menores totalizando 7.800 m²
para futura construção, aprovados no alvará 74.599.
Os quatro galpões construídos têm iluminação e ventilação natural, devido
a fresta do fechamento lateral, sendo a superior metálica e a inferior de bloco de
concreto estrutural. A estrutura interna é de pilares de concreto e cobertura
metálica, o chão nos galpões utilizados para depósito está coberto de areia, e a
área externa das construções é de piso inter-travado.

Av. Francisco Rodrigues Filho, nº 2022. Mogi lar, Mogi das Cruzes – SP, Brasil - CEP: 08773-380
Tel. (11) 9.5336-2089
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VI- DA LOCALIZAÇÃO
A cidade de Mogi das Cruzes segundo o IBGE conta com a estimativa de
433.901 habitantes (2017), sendo o considerado o maior município e também
mais desenvolvido da região do Alto Tiete, o município foi eleito como a 7° melhor
cidade para se viver e divulgada pela “organização Delta Economics & Finance”.
A ocupação do zoneamento municipal, observando a partir da seta
amarela, rotatória entre a Rua David Bobrow e Viaduto Argeu Batalha, tem-se a
localização:
Matrículas 67.520 e 67.521 - ZDU-2 - Zona de Dinamização Urbana 2 e
matrícula 51.967 - ZOC-2 - Zona de Ocupação Condicionada 2.

http://pmmc2.pmmc.com.br/public/site/doc/201701091709305873c3ca60143.pdf

Situados atualmente na Rua David Bobrow n°500- Vila São Francisco, a
cerca de 1.500 metros da estação de trem de Brás Cubas.
Futuramente, com as conclusões das obras- Rua Tamotsu Horita e Rua
Guilherme George. Eles terão acesso:
 Matricula 51.967- terá acesso pela Rua Guilherme George; confrontando
por um lado com a rua Guilherme George e de outro com a CPTM -linha
férrea da estação de Brás Cubas,
Av. Francisco Rodrigues Filho, nº 2022. Mogi lar, Mogi das Cruzes – SP, Brasil - CEP: 08773-380
Tel. (11) 9.5336-2089
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 Matrícula 67.520- terá acesso pela Rua Tamotsu Horita; confrontando
com terreno de matricula 42.279 de Propriedade da Mineração Caravelas
e com a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes através do decreto
amigável 1662/99,
 Matricula 67.521- terá acesso pela Rua Tamotsu Horita e Rua Guilherme
George; confrontando com as mesmas e com a Prefeitura Municipal de
Mogi das Cruzes,

VII- ESCLARECIMENTOS
Conforme fls.636 (pag.34 Lexton) item 6.8 (...) “o material argiloso
presente na mina de mineração caravelas não é apropriado para uso na indústria
cerâmica como porcelanato”. (...) “podendo ser aplicado na massa da indústria
cerâmica como aditivo em pequena proporção dando extrudibilidade à massa
cerâmica”, ou seja, a Argila comercializada para industrias cerâmicas, sendo
comercializada “in natura” diretamente da frente de lavra.
A extração de areia é comercializada para construção civil.
A avaliação de um imóvel objetiva a obtenção de seu real valor no mercado
imobiliário para a venda.
Para avaliar um imóvel, além da vistoria, são acrescentados diversos
fatores internos objetivando uma avaliação precisa. É importante observar as
condições físicas exatas do imóvel; as condições de segurança, higiene,
mobilidade, lazer e manutenção do condomínio onde o imóvel se encontra; a
localização, comércio, escolas, igrejas, conduções; enfim toda a infraestrutura do
bairro, pois são fatores que podem valorizar ou depreciar um imóvel.
O mestre Ari Travassos, em sua renomada obra “Compra e Venda de
Imóveis: Dicas & Segredos, 3ª edição, Editora Cop.1991, pg. 68” ensina que:
“Estou aqui apenas para vistoriar...Todos os elementos
serão

repassados...para

uma

avaliação

a

ponto

de

mercado...estes dados que levantei serão repassados para uma
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avaliação a ponto de mercado...estes dados que levantei serão
acrescentados a mais outros de caráter interno e que, somados,
chegam perto de 180 itens que se possa avaliar com precisão.
Imagine que, até a situação política e econômica do país é levada
em consideração, pois aí se sabe a situação de mercado. ”

O perito oficial deve ser imparcial e equidistante dos litigantes, eis que é
auxiliar direto do juiz (art. 139 , CPC ).
Em virtude do exposto, cabe a este avaliador afirmar que:
Com as amostras encontradas na pesquisa com imóveis similares e a
aplicação ao método utilizado para chegar ao valor de mercado, este perito
avaliador chega à conclusão de que o presente imóvel está avaliado dentro do
mercado imobiliário para a venda no valor de:

Totalizando R$ 149.295.000,00.
(Cento e quarenta e nove milhões, duzentos e noventa e cinco mil reais)

Nota 1- Arredondamento do valor sugerido de até no máximo admitido de 1%;
Nota 2- Cálculo referente as matrículas descritas desconsiderando a extração de
minérios ainda existentes, avaliação de Jazidas Minerais, serão acrescentados
como anexo ao Laudo Técnico de Avaliação Pericial após apresentação de
documento solicitado em petição.
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Espero ter explorado e trazido aos autos as informações técnicas
necessárias, para convicção das partes e ao MM. Juízo, e assim coloco-me a vossa
inteira disposição para outros esclarecimentos julgados pertinentes.
Nada mais havendo a consignar, dou por encerrado o presente LAUDO
TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL.

Mogi das Cruzes, 30 de outubro de 2017.

-------------------------------------------------------------DIANA MARQUES
Perita Avaliadora Judicial e Engenheira Civil
CREA: SP- 5069500240

ANEXOS

ANEXO I – PESQUISA DE MERCADO.
ANEXO II – MATRÍCULA.
ANEXO III – AVALIAÇÃO MÉTODO EVOLUTIVO
ANEXO IV – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO.
ANEXO V – QUESITOS “EMPREITEIRA PAJOAN LTDA.
ANEXO VI – QUESITOS “CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
ANEXO VII – FOTOGRAFIAS.
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ANEXO I – PESQUISA DE MERCADO

Dados do dia 23 de Outubro de 2017

Dados do dia 23 de Outubro de 2017
ONDE:

VALOR ÁREA EDIFICADA= ÁREA EDIFICADA m² X CUB (REF 2017/SP R$ 740,34);
VALOR DO TERRENO= VALOR DO ANÚNCIO – VALOR ÁREA EDIFICADA;
VALOR DO m² DO TERRENO= VALOR DO TERRENO / ÁREA DO TERRNO m².
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ANEXO II – MATRÍCULA
 Matrícula 51.967- área de 71.198,19 m²,
Documento na integra disponível nas Fls. 428-432 dos autos.

 Matrícula 67.520- área de 63.085,40 m² e
Documento na integra disponível nas Fls 437-440 dos autos.

 Matrícula 67.521- área de 38.935,79 m².
Documento na integra disponível nas Fls. 433-436 dos autos.
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ANEXO III – AVALIAÇÃO MÉTODO EVOLUTIVO
AVALIAÇÃO CONSIDERANDO-SE O METRO QUADRADO CONSTRUÍDO
(m²) – CUB
CUB GI Global 2017- R$ 740,34


Matrícula 51.967- área construída de 8.125 m²,

Sendo: 4.125m², galpão padrão
R$ 740,34 x 4.125 m²= R$ 3.053.902,50

4.000m² apenas estrutura metálica e cobertura; CUB GI Global 2017- R$ 740,34,
como possui apenas cobertura, considerou 50% do valor(R$ 740,34 /2) x 4.000 m²= R$ 1.480.680,00
Sugerimos que o imóvel de matricula 51.967 seja transacionado por R$
4.534.000,00 (Quatro milhões quinhentos e trinta e quatro mil reais).


Matrícula 67.520- área construída de 8.400 m²
R$ 740,34 x 8.400 m²= R$ 6.218.856,00

Sugerimos que o imóvel de matrícula 67.520 seja transacionado por R$
6.218.000,00 (Seis milhões duzentos e dezoito mil reais).


Matrícula 67.521- área construída de 10.800 m²
R$ 740,34 x 10.800 m²= R$ 7.995.672,00

Sugerimos que o imóvel de matrícula 67.521 seja transacionado por R$
7.995.000,00 (sete milhões novecentos e noventa e cinco mil reais).
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AVALIAÇÃO DO TERRENO - MÉTODO COMPARATIVO
Utilizando homogeneização (tratamento de fatores)
Média aritmética (MA)= soma dos valores do m² das amostras/ n° amostras
MA= R$ 8.142,53/11= R$ 740,23
Média Homogeneizada (MH)= Eliminam-se as amostras considerando-se a
observação do avaliador, optou-se pelas duas amostras mais alta e a mais baixas.
(amostras 2,3,9 e 11).
MH= R$ 5.185,51/7= R$ 740,79
Média ponderada (MP)= soma dos valores do m² das amostras (excluindo as
amostras superior a 1,20% x MA e inferior a 0,80% x MA)/ n° amostras, para
tratamento matemático.
MP= MA= R$ 740,23
MP= MA+/-20%
MP+= R$ 740,23+ 20%= R$ 888,28
MP-= R$ 740,23- 20%= R$ 592,18
Considerando as amostras existentes no intervalo de R$ 592,18/m² a R$
888,28/m² temos:
MP= R$ 2.261,00/ 3= R$ 753,67/m² - (Média do valor do metro quadrado dos
Terrenos com padrões e construções de Galpões- cidade de Mogi das Cruzes).
Valor do Imóvel (VI).
VI= Média ponderada x área do terreno m² =
Ou seja = R$ 753,67/m² x área do terreno m² =


Matrícula 51.967- área 71.198,19 m²,
R$ 753,67/m² x 71.198,19 m²= R$ 53.659.939,86
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Sugerimos que o imóvel de matrícula 51.967 seja transacionado por R$
53.659.000,00 (Cinquenta e três milhões seiscentos e cinquenta e
nove mil reais).


Matrícula 67.520- área 63.085,40 m²,
R$ 753,67/m² x 63.085,40 m²= R$ 47.545.573,4

Sugerimos que o imóvel de matrícula 67.520 seja transacionado por
R$47.545.000,00 (Quarenta e sete milhões quinhentos e quarenta e
cinco mil reais).


Matrícula 67.521- área 38.935,79 m²
R$ 753,67/m² x 38.935,79 m²= R$ 29.344.736,85

Sugerimos que o imóvel de matrícula 67.521 seja transacionado por
R$29.344.000,00 (Vinte e nove milhões trezentos e quarenta e quatro
mil reais).
Totalizando
Método Evolutivo= Benfeitorias + Soma dos terrenos

Nota 1- Arredondamento do valor sugerido de até no máximo admitido de 1%;
Nota 2- Cálculo referente as matrículas descritas desconsiderando a extração de
minérios ainda existentes, avaliação de Jazidas Minerais, serão acrescentados
como anexo ao Laudo Técnico de Avaliação Pericial após apresentação de
documento solicitado em petição.

Av. Francisco Rodrigues Filho, nº 2022. Mogi lar, Mogi das Cruzes – SP, Brasil - CEP: 08773-380
Tel. (11) 9.5336-2089
E-mail: diana_marques_@hotmail.com.br
Página 15 de 29

fls. 826
Diana Marques
Perita Judicial

ANEXO IV – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
IMAGEM I GOOGLE MAPS- Vila São Francisco- Mogi das Cruzes/ SP

IMAGEM II GOOGLE MAPS- R. David Bobrow- Vila São Francisco
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ANEXO V – QUESITOS “EMPREITEIRA PAJOAN LTDA
1) Queira o Senhor Perito descrever o imóvel e valor de mercado do
metro quadrado do imóvel objeto da perícia?
Queira o nobre advogado consultar os itens V e anexo III do presente laudo
técnico.
2) O imóvel periciando possui jazida de minérios? Se afirmativo qual
material existe no local?
Sim, os imóveis periciados possuem areia e argila.
3) Há como quantificar o material (minério) existente?
Quem possui esta informação é a mineradora que executa a lavra, tento o controle
anual da quantificação do material retirado e o existente.
Há como avaliar as jazidas minerais após ser apresentado o quantitativo de argila
e areia a serem lavrados, faltantes no exato local da perícia, que serão
acrescentados como anexo ao Laudo Técnico de Avaliação Pericial.
4) Há no local licença de lavra e de operação?
Esta questão foge do objeto de perícia, cuja finalidade é a avaliação
mercadológica, queira o nobre advogado consultar e/ou questionar o Exectdo
apresentando a resposta a este quesito.
5) A existência do material, se houver, agrega valor comercial ao
imóvel?
A existência da Jazida de minérios agrega valor, já que pode ser comercializada
(Alvara n°8.418, de 30 de setembro de 1992, assinado pelo Sr. Elmer Prata
Salomão, na fls.792 dos autos, autoriza a MINERAÇÃO CARAVELAS, funcionar
como empresa de mineração).
6) Há no imóvel, edificações, construções e/ou galpões?
Sim, Queira o nobre advogado consultar os item V do presente laudo técnico.
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7) Se positivo, quais as medidas e qual o valor de mercado?
Queira o nobre advogado consultar os itens V e anexo III do presente laudo
técnico.

ANEXO VI – QUESITOS “CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
a) queira, ilustre Sra. Perita, descrever, pormenorizadamente, os
imóveis objeto da perícia, indicando suas metragens, confrontações,
localização e topografia do terreno;
Queira o nobre advogado consultar os itens V e VI do presente laudo técnico.
Quanto

a

topografia,

os

objetos

de

perícia

possuem

topografia

predominantemente plana.
b) há benfeitorias nos imóveis? Em caso positivo, de que tipo
(construções, galpões, salas, escritórios, depósitos, almoxarifados,
pavimentação, acabamentos, fechamento do imóvel, etc.)?
Sim, Queira o nobre advogado consultar o item V do presente laudo técnico.
c) caso haja benfeitorias nos imóveis, favor descrever se há e qual a
qualidade dos acabamentos;
Queira o nobre advogado consultar o item V do presente laudo técnico.
d) os imóveis contam com toda infraestrutura necessária, tais como
rede de água, esgoto, energia elétrica, entre outros?
Os imóveis que não estão sendo locados, não possuem rede elétrica, pisos e
hidráulica.
e) como se dá o acesso aos imóveis ?
Queira o nobre advogado consultar o item VI e anexo IV do presente laudo
técnico.
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f) queira, ilustre Sra. Perita, indicar o valor de mercado do metro
quadrado do terreno na localidade em que os imóveis se encontram,
indicando dois parâmetros, um com terreno puro e simples e outro
com as benfeitorias;
Queira o nobre advogado consultar o anexo III do presente laudo técnico.
g) qual é o valor de mercado dos imóveis objeto da perícia para efeito
de compra e venda, considerando o atual mercado imobiliário? Em
que é baseada a conclusão desse valor?
A base dos cálculos foi através dos cálculos de método evolutivo, onde o valor do
imóvel é a soma entre o terreno e as benfeitorias. O valor do terreno é calculado
pelo método comparativo, utilizando homogeneização (tratamento de fatores) e
para os cálculos das benfeitorias foi utilizado via cálculo do CUB (Custo unitário
Básico de construção). Para demais respostas queira o nobre advogado consultar
o anexo III do presente laudo técnico.
h) os imóveis têm alguma restrição judicial ou possuem débitos
tributários que possam desvalorizá-los?
Esta questão foge do objeto de perícia, cuja finalidade é a avaliação
mercadológica, queira o nobre advogado consultar e/ou questionar o Exectdo.
i) há área de preservação permanente ambiental sobre os imóveis?
Em caso positivo, favor descrevê-la;
Os imóveis não se encontram em Áreas de Preservação Permanente.
Matrícula 51.967- Fls 429 dos autos, item “Registro Anterior”
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Antiga matrícula 51.662- Atualmente Matrícula 67.520 e matrícula 67.521
Fls 443 dos autos, item “Registros Anteriores”.

j) caso haja construção e outras benfeitorias nos imóveis, as mesmas
dispõem do respectivo alvará expedido pela Prefeitura Municipal e
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vigente?
Esta questão foge do objeto de perícia, cuja finalidade é a avaliação
mercadológica, queira o nobre advogado consultar e/ou questionar o Exectdo.
k) os imóveis são objeto de desapropriação? Em caso positivo, favor
apresentar croqui da respectiva área e informar o valor da
indenização paga pelo ente expropriante?
Queira o nobre advogado consultar o item IV do presente laudo técnico.
A questão para a apresentação de croqui foge do objeto de perícia, uma vez que já
fora desapropriado e as matrículas dos imóveis encontram-se atualizadas e já
com as áreas corretas, porém como no dia da diligencia foi apresentado a planta,
segue o croqui.
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A questão sobre valores de indenização pagas foge do objeto de perícia, cuja
finalidade é a avaliação mercadológica, queira o nobre advogado consultar e/ou
questionar o Exectdo.
l) qual o zoneamento urbano dos imóveis?
Queira o nobre advogado consultar o item VI do presente laudo técnico.
m) caso os imóveis tenham sido objeto de desapropriação, a
respectiva área foi considerada na descrição referida no quesito de
letra “a”, acima?
Houve desapropriação conforme descrito no item “IV- Desapropriação” sendo
apenas periciado os objetos de perícia.
n) quais atividades empresariais já foram desenvolvidas nos imóveis?
Quais atividades empresariais atualmente são desenvolvidas nos
imóveis? Tais atividades são potencialmente poluidoras?
Esta questão foge do objeto de perícia, cuja finalidade é a avaliação
mercadológica, queira o nobre advogado consultar e/ou questionar o Exectdo.
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ANEXO VII – FOTOGRAFIAS
Matricula 51.967- área de 71.198,19 m²

Foto 1- Galpões locados para
a empresa de Leilões Loopcom 625 m² e 1.000m²
construídos.

Foto 2- Galpão locado para a
empresa de Leilões Looputilizado como escritório,
com 2.500 m² construídos.

Foto

3-

A

esquerda,

cobertura para o pátio de
carros,

locado

para

a

empresa de Leiloes Loop
com 4.000m².
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Matricula 67.520- área de 63.085,40 m²

Foto 4- Escritório Mineração
Caravelas.

Foto

5-

Mineração

Estacionamento
Caravelas.

Foto 6- Refeitório Mineração
Caravelas.
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Foto 7- locado para
Empresa Bayart. Contrução
readequada num galpão de
20,00m x 50,00m, similar
aos da foto abaixo.

Foto 8- Galpões locados para
a Empresa Suvinil. (3
Galpões de 20,00m x
50,00m).

Foto 9- Foto frontal do
Galpão.
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Foto 10- Detalhe do interior
do Galpão.

Foto 11- aos fundos da foto,
2 Galpões de Lona de
20,00m x 40,00m, locado
para a empresa Suvinil

Foto 12- Galpão de estrutura
metálica com fechamento e
cobertura de Lona, utilizado
como depósito da empresa
Suvinil.
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Foto 13- Foto da Fachada dos
galpões, a direita Galpão
locado à Empresa Bayart e os
demais, a esquerda para a
Empresa Weger.
Na
frente
do
empreendimento a futura
Rua Tamotsu Horita.

Foto 14- Estacionamento
sem cobertura em frente ao
Galpão.

Foto 15- Galpões locados
para a Empresa Weger.
Sendo os dois da Direita de
40,00m x 20,00m e da
esquerda 20,00m x 60,00m.

Av. Francisco Rodrigues Filho, nº 2022. Mogi lar, Mogi das Cruzes – SP, Brasil - CEP: 08773-380
Tel. (11) 9.5336-2089
E-mail: diana_marques_@hotmail.com.br
Página 26 de 29

fls. 837
Diana Marques
Perita Judicial

Foto 16- Interior do galpão
locado para a Empresa
Weger.

Matricula 67.521- área de 38.935,79 m²

Foto 17- Foto lateral dos
quatro galpões, tirada da
futura Rua Tamotsu Horita.

Foto 18- Fachada dos 4
galpões de 30,00m x
90,00m. Sendo 3 utilizados
como depósito da
Mineradora Caravelas, e o
ultimo a direita locado para
a Empresa Otan.
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Foto 19- Foto do interior do
Galpão. Detalhando a
iluminação natural.

Foto 20- Foto do interior do
Galpão. Detalhando a estrutura
utilizada.

Foto 21- piso Inter-travado em
frente aos galpões.
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ENCERRAMENTO.

O PRESENTE Laudo de Avaliação é composto por vinte e nove páginas todas
rubricadas de um lado só, que subscreve e assina esta última.

Mogi das Cruzes, 30 de Outubro de 2017

-------------------------------------------------------------DIANA MARQUES
Perita Avaliadora Judicial e Engenheira Civil
CREA: SP- 5069500240
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