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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA

ESTADO DE SÃO PAULO.

Proc. Nº 1000384-13.2013.8.26.0673

Eu, VALDIR FRANCISCO BARBOSA,
perito judicial cadastrado junto a E. Vara Única desta Comarca, venho com o
máximo respeito a presença da V. Exa, nos autos da ação nº 100038413.2013.8.26.0673 , movida por BANCO DO BRASIL - S/A contra KAZUMI
KATAYAMA E OUTRO, apresentar como determinado LAUDO PERICIAL
DE AVALIAÇÃO, nos termos abaixo.
I – Da designação e do trabalho.

V. Exa decidiu que a participação deste
perito seria relativa ao arbitramento do valor de um Imóvel Rural:

1)

Pela

petição

de

02/09/2005,

os

proprietários

requereram a adequação da descrição do imóvel desta matricula, as
exigências do artigo 176, parágrafos 3º e 4º da lei n° 6015/73 e suas
alterações, apresentando os documentos necessários, que ficam
todos arquivados nesta serventia, sendo que a nova descrição passa
a ser seguinte Fazenda Bela Vista, com área de 167,5907 hectares,
localizado neste município e comarca de Lucélia, dentro do seguinte
roteiro: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice CA-M-0236,
de coordenadas N 7620619,3506m e E 505906,9860m localizado na
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margem da Estrada Municipal LCL 010-Paschoal Lentini, e divisa com

2050 do CRI de Lucélia de propriedade de Denis Raphael Pineda
Wirth, Leandro Gabriel Pineda Wirth, Andreina Pineda Wirth;
desde segue confrontando com a Fazenda Araguaney, com os
seguintes azimutes e distancias: azimute 119º04’09” e distancia de
348,8265m

até

o

vértice

CA1-M-0237,

de

coordenadas

N

7620449,8730m e E506211,8720m: azimute 119º16’26” e distancia
de 944,0620m até o vértice CA-1M-0238, de coordenadas N
7619988,2410m e E 507035,3700m; azimute 119°29’04” e distancia
de 647,4120m até o vértice CA1-M-0021, de coordenadas N
7619669,5940m;

deste

segue

confrontando

com

a

Fazenda

Taquaruçu, código INCRA nº 615.200.002.380-5, matricula nº 7.561
do Cartório de Registro de Imóveis de Lucélia, de propriedade de
Irmo Venturineli e sua mulher Elavinia Brunaldo Venturineli, com
azimute 19°28’51” e distancia de 135,8829m até o vértice CA1-M0020, de coordenadas N 7619602,7219m e E 507717,2248m; deste
deflete a direita confrontando com Sitio Bela Vista, Código INCRA
615.080.007.480-4 Matricula nº 606 do Cartório de Registro de
Imóveis de Lucélia, de propriedade de Takasse Katayama e sua
mulher Kazumi Katayama com o azimute 172º12’31” e distancia de
1635,4661m

até

o

vértice

CA1-M-0013,

de

coordenadas

N

7617982,3540m e E 507938,9392m; deste deflete a direita e segue
confrontando

com

a

Fazenda

Taquaruçu

Código

INCRA

nº

615.200.002.380-5, Matricula nº 7561 do Cartório de Registro de
Imóveis de Osvaldo Cruz – SP e, matricula nº 4230 do cartório de
Registro de Imóveis de Lucélia, de propriedade de Irmo Venturineli e
sua mulher Elavinia Brunaldo Venturineli, com azimute 225º29’52”
e

28,2843m

até

7617962,5285m;

o

vértice

deste

segue

CA1-M0012,

de

confrontando

coordenadas
com

a

N

Fazenda

Taquaruçu III, Matricula nº 6606 do Cartório de Registro de Imóveis
de Osvaldo Cruz, de propriedade de Irmo Venturineli e sua mulher
Elavinia Brunaldo Venturineli, com azimute 225º29’52” e distancia
de 259,1646m até o vértice CA1-M-0051, de coordenadas N
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7617780,8707m e E507733,9236m; deste deflete a direita e segue
com

o

Sitio

Aimorés,

Código

INCRA

nº

615.080.001.597-2, matricula nº 10060, do CRI de Lucélia, de
propriedade de Maria das Graças Martins da Cunha e outros, com
os seguintes azimutes distancias: Azimute 328°29’54” e distancia de
259,1646m

até

o

vértice

CA1-M-0239,

de

coordenadas

N

7617818,6740m e E 507710,7563m; azimute 335º12’18” e distancia
de 385,0545m até o vértice CA1-M-0240, de coordenadas N
7618168,2320m e E507549,2750m; azimute 335º13’24” e distancia
de 413,4929m até o vértice CA1-M-0241, de coordenadas N
7618543,6620m e E507375,9870m; deste segue confrontando com o
Sitio Nossa Senhora Aparecida, Código INCRA nº 615.080.001.597-2
matricula nº 10061, do CRI de Lucélia, de propriedade de Jorge
Kazuo Katayama e sua mulher Clelia Midori Matuoka Katayama,
com os seguintes azimutes e distancias: azimute 335º18’48” e
distancia de 543,1148m até o vértice CA1-M-0242, de coordenadas N
7619037,1390m e E507149,1520m; azimute 238º08’44”; e distancia
de 235,4180m até o vértice CA1-M-0243, de coordenadas N
7618912,8940m e E506949,1900m; deste deflete a direita e segue
confrontando com Fazenda Guataporanga, transcrição nº 13828 do
CRI de Lucélia, de propriedade de João Salvi, casado com Nadiyr
Volpre Salvi, com os seguintes azimutes e distancias azimute
330º15’02” e distancia de 575,2133m até o vértice CA1-M-0244 de
coordenadas N 7619412,2960m e E 506663,7640m; azimute
19º51’49” e distancia de 415,0828m até o vértice CA1-M-0245, de
coordenadas N 7619802,6830m e E 506804,8020m; azimute
297º44’32”, de coordenadas N 7620329,3450m; deste deflete a direita
e segue confrontando com a Estrada Municipal LCL 010- Paschoal
Milton Lentini, com azimute 19º17’23” e distancia de 307,2617m até
o vértice CA1-M0236 de coordenadas N 7620619,3560m e E
505906,9860m, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferênciadas do sistema
Geodésico Brasileiro, a partir dos Marcos Oficiais do IBGE, da rede
geodésica do Estado de São Paulo, Localizado na Universidade
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Estadual Paulista

(UNESP), em

Presidente

Prudente

–

SP,

(SAD69) e no Campus da “FAI” Faculdades Adamantinenses
Integradas em Adamantina – SP, coordenadas N 7.604.178.336; E
491953,306

altura

437,867m

(SAD-69),

e

encontram-se

representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central
51º WG, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e
distancias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção
UTM. (planta do imóvel e memorial descritivo datados de 16/05/2005,
elaborados pelo profissional

Auro Akio Suda, Engenheiro Civil –

CREA 0601192541/D-SP, credenciado INCRA – código “CA1 – ART
n° 8210200502811796, que recebem a certificação do INCRA n°
080509000019-84). Desta R$ 13,30 – Guia nº 193/2005.

Procedi a vistoria no imóvel no dia 24
de Novembro às 8:30 horas.
Na oportunidade fui acompanhado por
Sr. Luiz Katayama (proprietário) – residente na Rua Nelson Tarnoshi s/n –
Flórida Paulista - SP e o Sr. Edson Luís Severino (Corretor de Imóveis,
com experiência de mais de vinte anos na compra e venda de imóveis rurais
na região, no estado e fora do estado) – residente na Rua Maestro David
Travesso, n° 72 - Centro – Flórida Paulista – SP.

Verifiquei:

a) 01 (um) Imóvel rural

matricula n. 605 do CRI de Lucélia – SP,

conforme a seguir descrito: Pela petição de 02/09/2005, os proprietários
requereram a adequação da descrição do imóvel desta matricula, as
exigências do artigo 176, parágrafos 3º e 4º da lei n° 6015/73 e suas
alterações, apresentando os documentos necessários, que ficam todos
arquivados nesta serventia, sendo que a nova descrição passa a ser
seguinte Fazenda Bela Vista, com área de 167,5907 hectares, localizado
neste município e comarca de Lucélia, dentro do seguinte roteiro: Inicia-se a
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descrição deste perímetro no vértice CA-M-0236, de coordenadas N

Municipal LCL 010-Paschoal Lentini, e divisa com a Fazenda Araguancy,
código INCRA 615.080.007.730-7, matricula 2050 do CRI de Lucélia de
propriedade de Denis Raphael Pineda Wirth, Leandro Gabriel Pineda
Wirth, Andreina Pineda Wirth; desde segue confrontando com a Fazenda
Araguaney, com os seguintes azimutes e distancias: azimute 119º04’09” e
distancia de 348,8265m até o vértice CA1-M-0237, de coordenadas N
7620449,8730m e E506211,8720m: azimute 119º16’26” e distancia de
944,0620m até o vértice CA-1M-0238, de coordenadas N 7619988,2410m e
E 507035,3700m; azimute 119°29’04” e distancia de 647,4120m até o
vértice CA1-M-0021, de coordenadas N 7619669,5940m; deste segue
confrontando

com

a

Fazenda

Taquaruçu,

código

INCRA

nº

615.200.002.380-5, matricula nº 7.561 do Cartório de Registro de Imóveis
de Lucélia, de propriedade de Irmo Venturineli e sua mulher Elavinia
Brunaldo Venturineli, com azimute 19°28’51” e distancia de 135,8829m até
o

vértice

CA1-M-0020,

de

coordenadas

N

7619602,7219m

e

E

507717,2248m; deste deflete a direita confrontando com Sitio Bela Vista,
Código INCRA 615.080.007.480-4 Matricula nº 606 do Cartório de Registro
de Imóveis de Lucélia, de propriedade de Takasse Katayama e sua mulher
Kazumi Katayama com o azimute 172º12’31” e distancia de 1635,4661m
até o vértice CA1-M-0013, de coordenadas N 7617982,3540m e E
507938,9392m; deste deflete a direita e segue confrontando com a Fazenda
Taquaruçu Código INCRA nº 615.200.002.380-5, Matricula nº 7561 do
Cartório de Registro de Imóveis de Osvaldo Cruz – SP e, matricula nº 4230
do cartório de Registro de Imóveis de Lucélia, de propriedade de Irmo
Venturineli e sua mulher Elavinia Brunaldo Venturineli, com azimute
225º29’52” e 28,2843m até o vértice CA1-M0012, de coordenadas N
7617962,5285m; deste segue confrontando com a Fazenda Taquaruçu III,
Matricula nº 6606 do Cartório de Registro de Imóveis de Osvaldo Cruz, de
propriedade de Irmo Venturineli e sua mulher Elavinia Brunaldo
Venturineli, com azimute 225º29’52” e distancia de 259,1646m até o vértice
CA1-M-0051, de coordenadas N 7617780,8707m e E507733,9236m; deste
deflete a direita e segue confrontando com o Sitio Aimorés, Código INCRA
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nº 615.080.001.597-2, matricula nº 10060, do CRI de Lucélia, de
seguintes

azimutes

distancias:

Azimute

328°29’54”

e

distancia

de

259,1646m até o vértice CA1-M-0239, de coordenadas N 7617818,6740m e
E 507710,7563m; azimute 335º12’18” e distancia de 385,0545m até o vértice
CA1-M-0240, de coordenadas N 7618168,2320m e E507549,2750m;
azimute 335º13’24” e distancia de 413,4929m até o vértice CA1-M-0241, de
coordenadas

N

7618543,6620m

e

E507375,9870m;

deste

segue

confrontando com o Sitio Nossa Senhora Aparecida, Código INCRA nº
615.080.001.597-2 matricula nº 10061, do CRI de Lucélia, de propriedade
de Jorge Kazuo Katayama e sua mulher Clelia

Midori

Matuoka

Katayama, com os seguintes azimutes e distancias: azimute 335º18’48” e
distancia de 543,1148m até o vértice CA1-M-0242, de coordenadas N
7619037,1390m e E507149,1520m; azimute 238º08’44”; e distancia de
235,4180m até o vértice CA1-M-0243, de coordenadas N 7618912,8940m e
E506949,1900m; deste deflete a direita e segue confrontando com Fazenda
Guataporanga, transcrição nº 13828 do CRI de Lucélia, de propriedade de
João Salvi, casado com Nadiyr Volpre Salvi, com os seguintes azimutes e
distancias azimute 330º15’02” e distancia de 575,2133m até o vértice CA1M-0244 de coordenadas N 7619412,2960m e E 506663,7640m; azimute
19º51’49” e distancia de 415,0828m até o vértice CA1-M-0245, de
coordenadas N 7619802,6830m e E 506804,8020m; azimute 297º44’32”, de
coordenadas

N

7620329,3450m;

deste

deflete

a

direita

e

segue

confrontando com a Estrada Municipal LCL 010- Paschoal Milton Lentini,
com azimute 19º17’23” e distancia de 307,2617m até o vértice CA1-M0236
de coordenadas N 7620619,3560m e E 505906,9860m, ponto inicial da
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferênciadas do sistema Geodésico Brasileiro, a partir dos Marcos
Oficiais do IBGE, da rede geodésica do Estado de São Paulo, Localizado na
Universidade Estadual Paulista (UNESP), em Presidente Prudente – SP,
coordenadas N 7.553.888.233; E 457.915.947; altura 435,424m (SAD69) e
no

Campus

da

“FAI”

Faculdades

Adamantinenses

Integradas

em

Adamantina – SP, coordenadas N 7.604.178.336; E 491953,306 altura
437,867m (SAD-69), e encontram-se representadas no sistema UTM,
____________________________________________________________________
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referenciadas ao Meridiano Central 51º WG, tendo como datum o SAD-69

no plano de projeção UTM. (planta do imóvel e memorial descritivo datados
de 16/05/2005, elaborados pelo profissional Auro Akio Suda, Engenheiro
Civil – CREA 0601192541/D-SP, credenciado INCRA – código “CA1 – ART
n° 8210200502811796, que recebem a certificação do INCRA n°
080509000019-84). Desta R$ 13,30 – Guia nº 193/2005.
BENFEITORIAS: Atualmente, na matrícula acima mencionada, existem
(02) dois barracões em alvenaria, coberto com telhas, construção
antiga mais em bom estado de conservação, (06) seis

casas

residenciais em alvenaria, coberta com telhas, construção antiga mais
em bom estado de conservação. O solo encontra-se com plantio de
cana,

plantada em 2018 primeira colheita, em ótimo estado, com

previsão de safra futura por cinco anos, mercado ótimo.

O imóvel

acima mencionado, realmente, encontra-se em uma região privilegiada
próximo a usina Bioenergia do Brasil, com a possibilidade de atrair
investidores para arrendamento ou plantio de cana, constituída por
uma topografia plana e solo fértil, com poucas espécies florestais
sendo encontradas algumas nas divisas e no fundo da propriedade,
com ótimo acesso, as margens da Estrada Vicinal Paschoal Milton
Lentini (asfaltada).

Registro por fim, que apontei o valor
das benfeitorias e plantações de forma separada, para avaliação quanto a
pertinência destes quando da alienação a critério de V. Exa.
II – valor de mercado.

Posso informar a V. Exa que em
pesquisas de mercado, junto a Imobiliária Barroquelo – Av. Brasil, 1107 –
Centro - Lucélia – SP, Soluções Imóveis – Rua Demétrio Cavilak, 2049 –
Centro Lucélia - SP, e fontes particulares, atualmente, apurei que o valor
deste imóvel rural, diante de suas peculiaridades é:
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VALOR DE AVALIAÇÃO

(69.2523 Alq. X R$ 52.000,00) =..............R$

3.601.119,60

(três milhões, seiscentos e um mil cento e dezenove reais e sessenta centavos)
(preparo de solo e plantio)..............................R$

805.784,40

(oitocentos e cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos)

VALOR DE AVALIAÇÃO

( edificações )

....................................R$

325.000,00

(trezentos e vinte e cinco mil reais)

TOTAL DE AVALIAÇÃO........................................................R$ 4.731.904,00
(quatro milhões, setecentos e trinta e um mil novecentos e quatro reais).

III – Encerramento.

Informo ainda que, com base nas
informações coletadas no mercado e fontes particulares, características do
imóvel, acrescido das benfeitorias supra descritas, estabelecemos noção de
valor do imóvel ora denominado “ FAZENDA BELA VISTA”.

Esperando ter honrado o ofício a mim
designado por V. Exa. deixo meus protestos de respeito, pugnando, ainda,
pelo deferimento do levantamento dos valores depositados.
Sem mais.

Adamantina 30 de Novembro de 2018.

Valdir Francisco Barbosa
Perito Judicial Nomeado
CRECI – 191740
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