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Parecer Técnico de Avaliação de Imóvel Urbano-Casa 
 

 
SUMÁRIO EXECUTIVO 
  
O presente parecer tem por objetivo determinar o VALOR VENAL DE MERCADO da casa 
localizada na Rua Paulo Oliveira Rocha nº 581, Bairro Jardim Centenário, Aracaju-SE. 
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PRELIMINARES 

 O presente parecer técnico de Avaliação refere-se procedimento comum com a realização da 
avaliação do valor venal do imóvel urbano movido pela requerente CLEMILDA CARDOSO 
CASSUNDE em desfavor do JOSE FREIRE DOS SANTOS, e em curso na 4ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE, Processo virtual nº 
200810400232, foi a signatária nomeada perita judicial assumindo o compromisso de, bem e 
fielmente, sem dolo nem malícia, apresentar seu parecer sobre a lide ora focalizada, o que o faz 
por meio do presente PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA. 
  

           DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA:  

1-Nenhuma documentação do imóvel fornecida e anexada aos autos. 

   Obs.: Não foram efetuadas outras investigações específicas relativas a defeitos em 

títulos, ou outros ônus incidentes sobre o imóvel, por não se integrarem com o objetivo deste 

trabalho. 

 
OBJETIVO  
 
Determinação do valor venal de mercado da casa nº 581, situada na Rua Paulo de Oliveira 
Rocha, Bairro Jardim Centenário, Conjunto Bugio, Aracaju-SE. 
 
 
PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES 
  
  PRESSUPOSTOS 
 
 • Este Laudo fundamenta-se no que estabelecem as normas técnicas da ABNT, Avaliação de 
Bens, registradas no INMETRO como NBR 14653— Parte 1 (Procedimentos Gerais) e Parte 
2(Imóveis Urbanos); 

• Na determinação do valor considera-se que a documentação pertinente encontra-se correta e 
devidamente regularizada, e que o(s) imóvel (eis) objeto estão livres e desembaraçados de 
quaisquer ônus, em condições de serem imediatamente comercializados ou locados. 
 • Os custos de regularização e a perda de valor por ônus não são considerados na determinação 
do valor do imóvel, salvo quando explicitados nos cálculos; podendo estar inseridos na 
determinação do valor final ou apresentados à parte.  
• Os documentos constantes dos Autos não foram examinados, sendo considerados corretos, 
bem como as informações prestadas por terceiros. Portanto, foram utilizados neste Laudo 
Pericial. 
 • A Perita não tem nenhuma inclinação pessoal em relação à matéria envolvida neste Laudo no 
presente, nem contempla para o futuro, qualquer interesse no bem objeto desta Perícia. 
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RESSALVAS  
 
O presente Laudo de Avaliação possui as seguintes ressalvas 

  O laudo apresenta todas as condições limitativas impostas pela metodologia empregada, que 
podem afetar as análises, opiniões e suas conclusões; 

  Para a propriedade em estudo foi empregado o método melhor recomendado, com pesquisa 
de mercado e devida compatibilização e homogeneização dos fatores;  

 Considerou-se, para o imóvel avaliando, que este se encontra livre de restrições ou passivos 
que possam impactar negativamente em sua avaliação, tais como mutilações, passivos 
ambientais, etc.  

 Os honorários profissionais do avaliador não estão, de qualquer forma, subordinados às 
conclusões deste laudo;   
 
FATORES LIMITANTES 
 
 • A avaliação se baseia: Na documentação fornecida. 
•Em informações constatadas in loco quando da vistoria do imóvel, realizada em 11 de 
novembro de 2019.  
•Em informações obtidas junto a agentes do mercado imobiliário local: vendedores, 
compradores, intermediários, entidades de financiamento e órgãos públicos.  
• Sendo que: Serão apontadas as diferenças entre a documentação e a realidade do imóvel. 
Serão confirmadas as medidas do imóvel, sem instrumento de precisão, aceitando-se diferenças 
de até 5%.  
• Serão levantadas as áreas que não possuem outra fonte de informação, sendo a precisão de + 
ou -10%. 
 
 
 
 

 PRINCÍPIOS LEGAIS DO LAUDO PERICIAL 
 
 Limitações e Reservas Técnicas do Trabalho 
  
Ao finalizar o trabalho em pauta necessário se faz sentir que, tendo em vista a capacidade e a 
responsabilidade da autora do presente trabalho solicita-se que seja ela expressamente 
consultada sobre quaisquer dúvidas ou contestações oriundas deste Laudo, para que possa 
defender e comprovar essa mesma capacidade técnica e responsabilidade profissional, tratando-
se o mesmo de um laudo “Ad Mensuram’’. 
 Nessa avaliação, foi computado como correto, o elemento documental existente nos autos, bem 
como as informações técnicas fornecidas por terceiros, aceitas como verdadeiras, de boa fé e 
confiáveis. 
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 Modificações nas áreas avaliadas ocorridas após a data da vistoria e que venham a alterar o 
valor deste laudo não são de responsabilidade da perita.  
 As observações do corpo do laudo só são válidas quando consideradas como um todo e não em 
partes separadas. 
 Este laudo é de uso exclusivo para atender a determinação judicial nos autos do processo em 
epígrafe, sendo proibida a sua utilização total ou de parte dele, para outras finalidades ou outros 
interessados. Da mesma forma não é permitida a sua reprodução integral ou parcial, ou 
divulgação pública sem a expressa autorização do Juízo. 
 
 Princípios Éticos 
  
 O laudo apresenta todas as condições limitativas impostas pela metodologia empregada, que 
afetam as análises, opiniões e suas conclusões; 
 Para a propriedade em estudo foi empregado o método mais recomendável, com cuidadosa 
pesquisa de valores de mercado e devida compatibilização e homogeneização;  
 O signatário inspecionou pessoalmente a propriedade avaliada e o laudo foi elaborado por si e 
ninguém, a não ser o próprio avaliador, preparou as análises e as respectivas conclusões;  
 O laudo foi elaborado com a estrita observância dos postulados constantes do CÓDIGO DE 
ÉTICA PROFISSIONAL; 
 
 
VISTORIA  
 
DATA DA PERICIA TÉCNICA 
 
 Segundo artigo 474 (antigo 431-A) do Código de Processo Civil: 
 
‘’As partes terão ciência da data e local designado pelo juiz ou indicados pelo perito para ter 
início a produção de prova. ’’ 
 
Assim, de acordo com o mandamento processual acima, as partes litigantes foram regularmente 
informadas da data, horário e local da perícia. 
Cumprida as exigências legais, em 11 de novembro de 2019, às 09h00min, foi realizada 
diligência técnica in loco ao imóvel sub judice, ou seja, na data, horário e local aprazados. 
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LOCALIZAÇÃO  
 
O imóvel urbano objetivado situa-se na Rua Paulo de Oliveira Rocha, n º 581 Bairro Jardim 
Centenário, Aracaju-SE. 
 
 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO 
 

Imóvel misto, residencial e comercial. Terreno mede 6,10 metros de frente e 25,00 metros de 
comprimento em ambos os lados, perfazendo uma área total de 152,5 m², com área construída 
de 110,40 m2, composta de 3 quartos sendo 01 suíte, 02 salas,02 banheiros, cozinha, quintal, 
garagem, telhado aparente e 01 quarto com forro PVC. Ponto comercial anexo ao lado da casa 
já incluso na área construída total. 
 
 

CONTEXTO URBANO- CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO  

 A região é contemplada por imóveis residenciais e comerciais. O bairro possui infraestrutura 
precária e é servido pelos seguintes melhoramentos urbanos: Energia elétrica, Iluminação 
pública, Redes de Telefone, Coleta de lixo, Rede de Abastecimento de água, Transporte 
coletivo. 

 

 

MÉTODO UTILIZADO NA AVALIAÇÃO 
 
Para determinação a metodologia adotada na avaliação do apartamento, após ter verificado a 

existência de outras casas sendo oferecidas para venda ou já vendidas, nas imediações do 

imóvel ora avaliando, farei a opção pelo método comparativo já que possuo os pressupostos 

necessários para tal método. 

O método comparativo de dados de mercado consiste em determinar o valor pela comparação 

com dados de mercado assemelhados quanto às características intrínsecas e extrínsecas. 

As características e os atributos dos dados são ponderados por homogeneização. 

 
PESQUISA DE MERCADO  

 

Os preços de venda dos elementos que integram a amostra obtida foram homogeneizados 

quanto: 
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- Padrão construtivo  

- Metragem 

- Posição solar 

- Estado de conservação do imóvel 

- Localização 

 

 

CÁLCULO DIRETO  
 

Foram obtidos elementos de pesquisa de casas no próprio bairro do avaliando. 
 

 EVOLUÇÃO DOS CÁLCULOS           
 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL 

 

Vi = Vt+ Ve            

Vi  = Valor do imóvel 

Ve = Valor da edificação 

O Valor do Terreno, é obtido através da seguinte expressão 

Vt = A x Vu      Onde: 

Vt = Valor do Terreno 

A = Área do imóvel avaliando em metros quadrados 

Vu = Valor unitário básico adotado em R$ 250,00 

Vt = A x Vu 

Vt = 152,5 x250,00 

Vt = 38.125,00 
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O Valor da edificação é obtido pela expressão: 

 

Ve = A x Cu       

Ve = Valor da Edificação 

A = Área equivalente construída em metros quadrados  

Cu = Custo unitário da edificação, 881,90 Sinduscon-SE Composição CUB/m² - valores em R$ / 

outubro/2019 Projetos-padrão Residenciais - Baixo 

Ve = 110,40 x 881,90 

Ve = 97.361,76 

O valor final do Imóvel , será expresso dentro da fórmula: 

Vi = Vt + Ve 

Vi = Valor do Imóvel 

Vt = Valor do Terreno 

Ve = Valor da Edificação 

Assim, teremos  

Vi =  38.125,00 + 97.361,76 

Vi = 135.486,00 

VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL AVALIANDO = R$ 135.000,00( CENTO E TRINTA E 

CINCO MIL REAIS) 

 

 
 
 
 
 
 
 

p. 409



 

9 

 

 
 
 ANÁLISE MERCADOLÓGICA  

 

Conforme vistoria de reconhecimento da região, onde se insere o imóvel avaliando, 

verificam-se ofertas de alguns imóveis semelhantes nas imediações disponíveis à venda. 

Corretores e Imobiliárias locais indicam procura para venda deste tipo de imóvel, o que 

viabiliza a sua venda há médio prazo no contexto atual da economia. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Dessa forma foi encontrado o valor justo se hoje qualquer interessado comprasse o imóvel. Por 

ser a avaliação, matéria sem exatidão cientifica, farei o arredondamento, avaliando o imóvel em 

R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). 
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ENCERRAMENTO DO LAUDO TÉCNICO 

Com base no exposto, localização, preço de mercado atual e a experiência em avaliações 

recentes, o imóvel urbano parte da pesquisa de imóveis de natureza e características intrínsecas 

e extrínsecas semelhantes, utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, 

ponderando as características e os atributos dos dados obtidos por meio de técnicas de 

homogeneização normatizadas que permitem a determinação do valor levando em consideração 

as diversas tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, normalmente diferentes das 

flutuações e tendências de outros ramos da economia, conclui-se que o Valor de Mercado do 

imóvel objeto deste Laudo Técnico de Análise Mercadológica é de R$135.000,00 (cento e 

trinta e cinco mil reais). 

 

                                                           

     Aracaju/SE, 20 de novembro de 2019. 

 

 

                                           CARLA LAVINIA DA SILVA PIMENTEL 

                                                  CRECI: 3278/PF 16ª REGIÃO/SE. 
              CNAI: Nº13099 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

FACHADA DA CASA- PORTÃO GARAGEM- AO LADO PONTO COMERCIAL 

 

 

RUA DE ACESSO A CASA 

 

FOTOS INTERNAS- TELHADO APARENTE 

 

p. 412



 

12 

 

PONTO COMERCIAL 

 

 

FOTOS INTERNAS  
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FOTOS INTERNAS 

BANHEIROS 

 

QUINTAL 
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