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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SETOR TÉCNICO CIENTÍFICO

LAUDO N° 1474/2016 - SETEC/SR/PF/PR

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(ENGENHARIA)

Em 19 de julho de 2016, no Setor Técnico-Científico da Superintendência

Regional da Polícia Federal no Estado do Paraná, designados pelo Chefe do Setor, Perito

Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, os Peritos Criminais Federais

JOÃO JOSÉ DE CASTRO BAPTISTA VALLIM, JOSÉ ANTÔNIO SCHAMNE e IOR

CANESSO JURASZEK elaboraram o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL

n° 0184/2016-4-SR/DPF/PR, a fim de atender à solicitação da Delegada de Polícia Federal

RENATA DA SILVA RODRIGUES, contida no Memorando n° 1652/2016-SR/DPF/PR, de

01/03/2016, registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 793/2016, em 02/03/2016,

descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça

e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

"1. Descrever a propriedade, incluindo os limites e confrontações das

matrículas 19.720 e 55.422;

2. A ocupação das construções e instalações podem caracterizar o uso

vinculado das matrículas 19.720 e 55.422?

3. Qual o valor de avaliação das matrículas na época de sua última aquisição

em 2010?

4. Existem ampliações, reformas, construção de benfeitorias ou qualquer outro

tipo de instalação realizadas no sítio a partir do ano de 2010? Caso positivo,

queiram os senhores Peritos descrevê-las.

5. Quais os valores despendidos nessas ampliações, reformas e benfeitorias?

É possível identificar o período aproximado em que elas ocorreram?

6. Considerando as notas fiscais- encaminhadas é possível identificar algum

item mobilizado no sítio coçipgtivel com as descrições dos materiais

existentes nas notas?,

\



LAUDO N° 1474/2016-SETEC/SR/PF/PR O

7. Existem evidências materiais nas dependências do Sítio que possam

identificar seus eventuais freqüentadores?

8. É possível identificar evidências materiais no Sítio que possam indicar o

uso do imóvel pelas pessoas de FERNANDO BITTAR ou JONAS LEITE

SUASSUNA FILHO?

9. Foram implementadas instalações ou realizadas quaisquer obras ou

aprimoramentos no Sítio voltadas ao uso do ex-Presidentc LUIZ INÁCIO

LULA DA SILVA e de sua família? Caso positivo, descrever.

10. Existem objetos pessoais pertencentes ao ex-Presidente LUIZ INÁCIO

LULA DA SILVA e de sua família depositadas nas dependências do Sítio?

Onde se encontram localizadas?

11. Há indícios de que o ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

estaria utilizando as dependências do sítio com animus domini?

12. Outros julgados úteis."

I - HISTÓRICO

Este Laudo insere-se no âmbito da Operação Lava Jato, deflagrada em março de

2014 para investigar crimes relacionados à lavagem de dinheiro, corrupção, fraudes em

licitações e desvios de recursos públicos, notadamente em contratos da Petrobras.

Em 04/03/2016 os Peritos Criminais Federais João José de Castro Baptista

Vallim, José Antônio Schamne e Ior Canesso Juraszek, signatários desse Laudo, juntamente

com os Peritos Criminais Federais Fernando Nadai, Luiz Spricigo Júnior e Alessandro Franus,

durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão 700001628013, da 24a fase da

Operação Lava Jato, deslocaram-se até propriedade rural localizada no município de Atibaia/SP

para realização dos exames periciais solicitados no Memorando em epígrafe.

Durante os exames, os Peritos foram acompanhados pelas testemunhas Tatiana

Maria da Silva e Cássia Martins dos Santos, assim como pelo caseiro do Sítio, Sr. Elcio Pereira

Vieira, além dos demais Policiais Federais que atuaram no cumprimento do mandado de busca

e apreensão.

Decorrente da multidisciplinaridade dos exames, em 11/03/2016, foi elaborado

o Laudo 0392/2016 - SETEC/SR/DPF/PR a respeito da análise das evidências materiais

relativas à ocupação e indicação dos freqüentadores do Sítio em Atibaia, respondendo os

quesitos de 07 a 11.

Posteriormente, foi realizada pesquisa mercadológica na região dtf^ibaia/SP,

no intuito de subsidiar a avaliação da propriedade, solicitada no quesito 03.
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II -OBJETIVO

Considerando a necessidade de caracterização da propriedade e avaliação do

valor do imóvel à época de sua aquisição em 2010, e dada a complexidade e

multidisciplinaridade da matéria, será necessária a segmentação dos exames em Laudos

distintos. Busca-se com isto conferir objetividade, clareza e concisão à descrição de cada

circunstância penalmente relevante, bem como a individualização dos atores envolvidos.

O presente Laudo tem por objetivo o seguinte:

a) Apresentar as características dos terrenos que compreendem a área do Sítio.

b) Apresentar as características físicas das edificações, benfeitorias e bens

incorporados ao imóvel situado no bairro Portão, município de Atibaia/SP.

c) Identificar o valor de mercado da propriedade, preferencialmente para o ano

de 2010, data de sua última aquisição.

III - OBJETO

Dois imóveis rurais situados no munícipio de Atibaia/SP, denominados de Sítio

Santa Bárbara e Sítio Denise, ambos registrados no cartório de imóveis daquela comarca sob

os números 19.720 e 55.422. A propriedade da matrícula 19.720 possui averbada a área de

terreno de 10,8036 ha e se encontra registrada em nome de Jonas Leite Suassuna Filho. A

propriedade de matrícula 55.422 possui averbada a área de terreno de 3,5873 ha e se encontra

registrada em nome de Fernando Bittar.

IV-EXAMES

IV. 1 -Metodologia

Para atingir o objetivo proposto foram realizados os exames descritos a seguir:

a) Definição dos termos técnicos adotados no corpo do presente Laudo,

conforme consta na subseção IV.2.

b) Discriminação do material disponível para exame, conforme consta na

subseção IV.3.

c) Exame das matrículas, identificando sua localização; os resultados destes

exames acham-se reportados na subseção IV.4.

d) Exame das construções com levantamento de suas medidas, características

construtivas e materiais empregados; para tanto foram utilizados

equipamentos apropriados, tais como: trena eletrôni marca Leica

747
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modelo Disto A6, com precisão milimétrica; trena analógica da marca Nestle,

modelo 592 600, com capacidade para medição de até 10.000 metros; software

AutoCad 2011 para representação gráfica; quadricóptero {Drone) XFly Brasil

modelo X-550; máquinas fotográficas de alta resolução; os resultados do

exame acham-se reportados na subseção IV.5.

e) Avaliação do imóvel mediante pesquisa do mercado imobiliário, coleta de

informações correlatas, identificação das variáveis influentes na formação

do valor, tratamento estatístico dos dados e cálculo dos limites esperados

para compra/venda das propriedades; os resultados do exame acham-se

reportados na subseção IV.6.

IV.2 - Glossário

a) Benfeitoria - resultado de obra ou serviço realizado em um bem e que não

pode ser retirado sem destruição, fratura ou dano. Podem ser classificadas

em três tipos: necessária, útil ou voluptuária.

b) Campo de arbítrio - intervalo de variação no entorno do valor esperado

adotado na avaliação, dentro do qual se pode arbitrar o valor do bem,

justificado pela existência de características próprias não contempladas no

modelo matemático representativo do mercado local analisado.

c) Coeficiente de determinação - trata-se da porcentagem da variação do valor

de mercado que é explicado pelas variáveis consideradas no modelo.

d) Dados amostrais - Imóveis similares ao imóvel avaliando, cujas informações

de preço, características quantitativas e qualitativas são obtidas mediante

pesquisa de mercado.

e) Imóvel avaliando - Imóvel sobre o qual se pretende determinar o valor de

mercado.

f) Intervalo de confiança - Trata-se do intervalo de valores entre um limite

inferior e um limite superior da avaliação. É obtido considerando um

determinado nível de confiança pré-estabelecido. O intervalo de confiança é

conseqüência do nível de confiança pretendido na avaliação. Níveis de

confiança baixos resultam em intervalos pequenos (fechados), níveis de

confiança altos resultam em intervalos grandes (abert

14.653 recomenda o nível de confiança de 80%.

norma NBR
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g) Limite Inferior - É o limite inferior da avaliação considerando a "faixa de

probabilidade" pré-determinada. Situa-se abaixo do valor esperado.

h) Limite Superior - É o limite superior do intervalo de confiança considerando

a "faixa de probabilidade" pré-determinada. Situa-se acima do valor

esperado.

i) Modelo estatístico - Modelo adotado a partir das variáveis analisadas,

representado por uma equação obtida por uma regressão linear ou múltipla,

originada mediante o tratamento estatístico dos dados coletados. O modelo

estatístico representa o comportamento do valor de mercado em função das

variáveis (área, padrão, localização, etc.) da amostra coletada.

j) Outlier - Dado da amostra cujo valor de mercado original é considerado

atípico no modelo estatístico escolhido.

k) Significância da variável - representa a importância de determinada variável

na formação do valor do bem avaliando.

1) Valor de mercado - Trata-se do valor obtido na comercialização de um

determinado bem sem que vendedor ou comprador sintam-se forçados a

efetivar a negociação.

m) Valor esperado - Trata-se do valor mais provável que um determinado bem

venha a ser comercializado. É obtido por meio de uma medida de tendência

central (média, moda, mediana).

n) Variável dependente - variável cujo comportamento se pretende explicar

pelas variáveis independentes.

o) Variável independente - variáveis que dão conteúdo lógico (explicam) à

variação dos preços de mercado coletados na amostra.

p) Vistoria - exame de local realizado de modo a se conhecer, da melhor forma

possível, o objeto questionado, resultando em condições para a adequada

coleta de dados.

IV.3 - Documentação

Para a confecção deste Laudo foram examinados os seguintes documentos:

I

a) Matrícula 19.720 do Registro de Imóveis dft munic

5

Atibaia/SP, cuja
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última averbação (R.l 1), em 25/02/2011, refere-se ao registro de compra e

vendado imóvel.

b) Escritura pública de compromisso de compra e venda do imóvel de matrícula

19.720, lavrada no 23° Tabelião de Notas da Cidade de São Paulo, em 29 de

outubro de 2010, onde figuram como vendedores Adalton Emílio Santarelli

e Neusa Izabel Mendes Santarelli e como promitente comprador Jonas Leite

Suassuna Filho. Segundo a escritura, vendedores e comprador haviam

assinado um instrumento particular de compra e venda em 05/08/2010.

c) Matrícula 55.422 do Registro de Imóveis do município de Atibaia/SP, cuja

última averbação (Av.07), em 28/02/2011, refere-se à indicação do RG de

Fernando Bittar.

d) Autos do Processo n° 5006617-29.2016.4.04.7000/PR.

e) Imagens de satélite multitemporais extraídas dos bancos de dados do Sistema

de Criminalística através da ferramenta Inteligeo em 07/03/2016.

f) Imagens de satélite multitemporais extraídas do programa freeware Google

Earth entre 07/03/2016 e 18/07/2016.

IV.4 - Características dos terrenos

IVA. 1 - Matrícula 19.720 - Sitio Santa Bárbara

Trata-se de um imóvel rural situado no município de Atibaia/SP, denominado

Sítio Santa Bárbara. O terreno acha-se registrado no cartório de imóveis daquele município sob

número 19.720 em nome de Jonas Leite Suassuna Filho. A matrícula apresenta uma área

averbada de 10,8036 ha, com limites e confrontações diversos conforme ilustrado na figura 1

(delimitado pela linha vermelha).

A matrícula do registro de imóveis menciona que o terreno em questão foi

transferido mediante Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda, firmada em

29/10/2010, constando como comprador Jonas Leite Suassuna Filho e como vendedores

Adalton Emílio Santarelli e Neusa Izabel Mendes Santarelli. Igualmente, a escritura pública

registra que essa negociação teria sido objeto de escritura particular de compra e venda, firmada

entre as partes em 05/08/2010, com valor de compra do imóvel em R$ 1.000.000,00 (um milhão

de reais).

O terreno é predominantemente oa

alagadiça, além de poucas benfeitorias.

por vegetaç ão nativa e uma área

/
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IV.4.2 - Matrícula 55.422 - Sítio Denise

Trata-se de um imóvel rural situado no município de Atibaia/SP, denominado

Sítio Denise. O terreno acha-se registrado no cartório de imóveis daquele município sob número

55.422 em nome de Fernando Bittar. A matrícula apresenta uma área averbada de 3,5873 ha,

com limites e confrontações diversos (ilustrados na figura 1).

Consta na matrícula que o imóvel foi adquirido por Fernando Bittar em

29/10/2010, por meio de escritura pública de compra e venda, lavrada na mesma data e cartório

que a escritura pública de aquisição do Sítio Santa Bárbara, constando ainda os mesmos

vendedores, ou seja, Adalton Emílio Santarelli e Neusa Izabel Mendes Santarelli. Ainda, a

matrícula do imóvel menciona que o imóvel foi comprado pelo valor de R$ 500.000,00

(quinhentos mil reais).

O imóvel possui diversas benfeitorias destinadas à recreação, área ocupada por

vegetação nativa e dois lagos artificiais.

Conforme ilustrado na figura 1, o terreno da matrícula 55.422, em nome de

Fernando Bittar, não possui acesso direto a via pública. Seu^cesso se dá mediante servidão

aberta no interior do terreno da matrícula 19.720. A

J
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340300 340400 340500 340600 340700 340800

Figura 1 - Detalhe das limitações das matrículas ,19.720 (em vermelho) e

55.422 (em amarelo) e entorno do imóvel.
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IV.5 - Características das Construções e Benfeitorias

Durante os exames para caracterização das construções e das benfeitorias

erigidas nos Sítios Santa Bárbara e Denise, foi constatado que o imóvel é composto por dois

conjuntos de edificações.

O primeiro conjunto está localizado na área do imóvel de matrícula 55.422,

constituído de construções de uso predominantemente residencial e social. Nesta área, existem

três edificações principais, doravante denominadas Casa Principal, Casa 01 e Casa 02, todas

residenciais. Próximo à Casa Principal, funcionando como instalações de apoio, acha-se um

Espaço Gourmet, uma Piscina e um Anexo. Ao lado da Casa Principal foi erigida uma cobertura

em estrutura metálica, doravante denominada Cobertura Lateral. A Casa 02 está associada uma

área de churrasqueira. Ainda, distribuídos na área deste imóvel, pode-se observar um pórtico

(Pórtico 2), dois lagos (Lago 1 e Lago 2), uma Casa de Barco, um Pesqueiro, um píer,

armamentos, muros de pedra, entre outras benfeitorias de menor porte. As figuras 2 e 3

demonstram, aproximadamente, a localização das principais copstruçoes e benfeitorias do

referido imóvel.

747-A
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Figura 2 - Vista aérea do Sítio no entorno da Casa Principal na área do imóvel 55.422. Imagem

obtida durante os exames por meio do equipamento XFly Brasil modelo X-550 (drone).

IConstruções:

1 - Casa Principal;

2-Casa 01;

3 - Casa 02;

4 - Espaço Gourmet;

5 - Anexo da Casa Principal;

6 - Cobertura Lateral;

7 - Churrasqueira da Casa 02;

8 - Piscina aquecida;^

9 - Lago 1;

(P-

10
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Figura 3 - Vista aérea do Sítio no entorno do Lago 2 na área do imóvel 55.422. Imagem obtida

durante os exames por meio do equipamento XFly Brasil modelo X-550 (drone).

Construções:

10-Casa de barco; 13 -Pórtico 2;

11 - Pesqueiro; 14 - Lago 2.

12-Pier;

O outro conjunto de edificações encontra-se na área do imóvel 19.720, com uso

predominantemente para serviço de apoio às construções de uso residencial da matrícula

55.422. O conjunto é composto de três construções, doravante denominadas Casa do Caseiro,

Alojamento dos Seguranças e Depósito. Ainda, distribuídos ao longo desta área, podemos

observar um pórtico (Pórtico 1), um gerador instalado próximo às construções, um campo de

futebol, armamento, um mirante de pedra, um recinto com aves,/í^itre outras benfeitorias de

menor porte. A figura 4 ilustra em parte essas benfeitorias.

11
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Figura 4 - Vista aérea do Sítio na área das construções da matrícula 19.720. Imagem obtida

durante os exames por meio do equipamento XFly Brasil modelo X-550 (drone).

15 - Casa do caseiro; 17 - Alojamento dos seguranças;

16 - Depósito; 18 - Pórtico 1.

A seguir são descritas as características construtivas de cada uma das edificações

presentes nos imóveis.

IV. 5.1 - Casa Principal

A Casa Principal, situada no final do acesso principal do Sítio, possui cozinha,

sala de jantar, sala de estar com lareira, duas suítes (sendo uma com lareira), um

dormitório/escritório, banheiro social, sala íntima, hall, closet, garagem coberta, lavanderia e

varanda em todo entorno.

Durante a vistoria da Casa Principal, foram observados os seguintes elementos

construtivos: piso porcelanato na cozinha, garagem e em parte da varanda, piso cerâmico nos

demais ambientes; paredes revestidas com pedras, porcelanato ou pintura; forro de gesso na

cozinha e forro de madeira de lei acompanhando o caimento do telhado nos demais cômodos;

porta de vidro temperado no hall e no acesso externo da sala de jantar, portas de abrir, correr

ou veneziana em madeira de lei nos demais cômodos; janela de vidro temperado na cozinha,

janela rústica de madeira na sala de estar e janelas em madeira de lei no restári|e da residência.

Há, ainda, duchas com aquecimento a gás nos banheiros das suítes.

12
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Os Peritos efetuaram medições dessa construção com trena eletrônica e trena

analógica. As medições realizadas indicam uma área construída1 aproximada de 351,60 m2. As

figuras 5 a 10 ilustram a edificação.

Figura 5 - Vista parcial da fachada frontal da Casa Principal. Imagem

obtida pelos Peritos durante a vistoria em 04/03/2016.

o

/ .

Figura 6 - Vista da sala de jantar. Imagem obtida pelos Peritos durante

a vistoria em 04/03/2016.

1 Trata-se da área edificada existente em 2010, quando da aquisição do imóvel, conforme apresentado no

1475/2016-SETEC/SR/PF/PR. A ampliação da cobertura aumentou em 29,58 m2 a área construída.^

13
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Figura 7 - Vista da sala de estar, com uma janela rústica ao fundo.

Imagem obtida pelos Peritos durante a vistoria em 04/03/2016.

Figura 8 - Vista da suíte com lareira (à direita na foto). Imagem obtidp

pelos Peritos durante a vistoria em 04/03/2016.

I

14
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Figura 9 - Vista do banheiro da suíte principal. Imagem obtida pelos

Peritos durante a vistoria em 04/03/2016.

V

Figura 10 - Detalhe de trecho da varanda. Imagem obtida pelos Peritos

durante a vistoria em 04/03/2016.

IV.5.2 - Casa 01

A Casa 01 está situada aos fundos da Casa Principal, sendo ligada àquela

edificação por meio de um pergolado coberto por folhagens. A Casa 01 possui quatro suítes,

um corredor de circulação interna e varandas nas lateçais e na sua frente, comunicando com o

pergolado. Segundo apontado pelo Laudo 1475/2|bÍ(;£EJ1EC/SR/PF/PR, a casa foi edificada

após a aquisição do imóvel em 2010. k / i\
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Constatou-se que a Casa 01 possui os seguintes elementos construtivos: piso

cerâmico em todos os ambientes; paredes dos boxes dos banheiros revestidas com cerâmica e

pastilhas e revestimento com pintura látex nas demais alvenarias; forro dos banheiros com

perfis de PVC e dos quartos e circulação com lambris de madeira; portas e janelas externas em

madeira de lei e vidro e portas internas de madeira folheada; soleiras de granito/mármore e

rodapé cerâmico; os chuveiros são elétricos; as varandas possuem pilares e parapeito de madeira

e estão apoiados, como o restante da casa, sobre uma estrutura metálica.

Os Peritos efetuaram medições dessa construção com trena eletrônica e trena

analógica. As medições realizadas indicam uma área construída de 179,56 m2. As figuras 11 a

14 ilustram a edificação.

Figura 11 - Vista externa da residência. Imagem obtida pelos Peritos

durante a vistoria em 04/03/2016. t\ / K 1

p
y
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Figura 12 - Vista de uma suíte. Imagem obtida pelos Peritos durante a

vistoria em 04/03/2016.

7
Figura 13 - Vista da circulação,

vistoria em 04/03/2016.

17
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Figura 14 - Vista de um banheiro. Imagem

obtida pelos Peritos durante a vistoria em

04/03/2016.

IV.5J - Casa 02

A Casa 02 fica afastada da Casa Principal em cerca de 40 metros. Seu acesso se

dá através de um pontilhão sobre um curso de água retificado e por meio de uma via

pavimentada com lajotas de concreto. A Casa 02, de alvenaria, possui um salão de jogos, uma

sala de TV, uma cozinha, um banheiro social, duas suítes, além de uma varanda nas laterais e

na sua frente.

Observou-se que a Casa 02 possui os seguintes elementos construtivos: piso

cerâmico e porcelanato, paredes emassadas e revestidas com pintura acrílica e látex nos quartos

e salas e revestidas com peças cerâmicas e pastilhas nos banheiros; forro de madeira de lei

acompanhando o caimento do telhado nos quartos e salas, forro de gesso ou perfis de PVC nos

banheiros; portas e janelas externas em madeira de lei, portas internas de madeira folheada,

soleiras de granito/mármore; os chuveiros são elétricos; as varandas possuem pilares e parapeito

de madeira trabalhada.

Conforme demonstrado no Laudo 1475/2016-SETEC/SR/PF/PR, após a compra

do imóvel, a Casa 02 sofreu um acréscimo de área construída, constiftu|flaj>ela ampliação de

dois banheiros anexos aos quartos, transformando-os em suites..

i
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Os Peritos efetuaram medições da construção com trena eletrônica e trena

analógica. As medições realizadas indicam uma área construída2 aproximada de 126,62 m2.

As Figuras 15 a 17 ilustram a edificação.

Figura 15 - Vista externa da construção. Imagem obtida pelos Peritos

durante a vistoria em 04/03/2016.

Figura 16 - Vista da sala de jogos. Imagem obtida pelos Peritos durante

a vistoria em 04/03/2016.

2 Trata-se da área edificada existente em 2010, quando da aquisição do imóvel, conforme apresentado

1475/2016-SETEC/SR/PF/PR. A ampliação dos banheiros aumentou em 11,61 m2 a área construída.
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LAUDO N° 1474/2016-SETEC/SR/PF/PR

Figura 17 - Vista de uma suíte. Imagem obtida pelos Peritos durante

a vistoria em 04/03/2016.

IV.5.4 - Espaço Gourmet

A edificação está situada próxima à Casa Principal e à piscina, e é dividida em

três cômodos. Um dos cômodos é projetado para uma sauna, entretanto seu uso estava

descaracterizado, uma vez que se encontrava ocupado com itens diversos. Outro cômodo

corresponde a um banheiro com acesso pelo lado externo da construção. O último cômodo é

destinado ao salão principal que possui uma churrasqueira, um forno a lenha, um fogão a lenha

e pias. Ainda, no subsolo da construção, sob a sauna, encontrava-se o sistema de filtro da

piscina. Próximo à entrada do subsolo achava-se o aquecedor da piscina.

O Espaço Gourmet possui os seguintes elementos construtivos: piso cerâmico,

paredes internas revestidas com cerâmica na sauna e no banheiro e revestidas com tinta acrílica

no salão principal, paredes externas revestidas com pastilhas cerâmicas e pintura do tipo

grafiato; forro de lambris de PVC na sauna, de gesso no banheiro e de madeira de lei

acompanhando o caimento do telhado no salão principal; portas e janelas de madeira de abrir

ou de correr.

Conforme demonstrado no Laudo 1475/2016-SETEC/SR/PF/PR, após a compra

do imóvel, o Espaço Gourmet sofreu um ^

construção da sauna e seu subsolo.

de área construída, constituída pela
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LAUDO N° 1474/2016-SETEC/SR/PF/PR

Os Peritos efetuaram medições da construção com trena eletrônica e trena

analógica. As medições realizadas indicam uma área construída3 aproximada de 51,54 m2.

As figuras 18 a 20 ilustram a edificação.

Figura 18 - Vista geral da edificação. Imagem obtida pelos Peritos

durante a vistoria em 04/03/2016.

Figura 19 - Vista do salão principal. Imagem obtida pelos Peritos

durante a vistoria em 04/03/2016.

' Trata-se da área edificada existente em 2010, quando da aquisição do imóvel, conforme apresentado no

1475/2016-SETEC/SR/PF/PR. A ampliação da sauna e subsolo aumentou em 12,36 m2 a área construída.
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Figura 20 - Vista da sauna. Imagem obtida pelos Peritos durante a

vistoria em 04/03/2016.

V/—

IV.5.5 - Anexo da Casa Principal

É uma construção em alvenaria. A edificação acha-se dividida em dois

ambientes. O primeiro corresponde a uma sala ocupada por uma adega e o segundo é constituído

por dois dormitórios, além de um banheiro. Os dois dormitórios e o banheiro estão ligados

internamente. Segundo apontado pelo Laudo 1475/2016-SETEC/SR/PF/PR, o anexo foi

edifícado após a aquisição do imóvel em 2010.

Constatou-se que o Anexo da Casa Principal possui os seguintes elementos

construtivos: piso cerâmico, forro em perfis de PVC nos ambientes internos e lambris de

madeira na varanda; paredes revestidas com pintura látex (no box do banheiro parte da parede

é revestida com cerâmica); portas de madeira folheada, janelas de madeira envemizada, soleiras

de granito/mármore e rodapé cerâmico; a varanda possui pilares e parapeito de madeira e estão

apoiados, como o restante da casa, sobre uma estrutura metálica.

Os Peritos efetuaram medições dessa construção com trena eletrônica e trena

analógica. As medições realizadas ijnc

23 ilustram a edificação.

a área construída de 68,97 m2. As figuras 21 a
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Figura 21 - Vista lateral da construção. Imagem obtida pelos Peritos

durante a vistoria em 04/03/2016.

Figura 22 - Vista da adega. Imagem obtida

Peritos durante a vistoria em 04/03/2016.
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LAUDO N° 1474/2016-SETEC/SR/PF/PR

Figura 23 - Vista de um dormitório. Imagem obtida pelos Peritos

durante a vistoria em 04/03/2016.

IV.5.6 - Cobertura Lateral

A cobertura acha-se edificada ao lado da Casa Principal. Trata-se de uma

construção em estrutura metálica com cobertura em telhas de alumínio e forro de PVC. Segundo

apontado pelo Laudo 1475/2016-SETEC/SR/PF/PR, a cobertura foi edificada após a aquisição

do imóvel em 2010.

Os Peritos efetuaram medições dessa construção com trena eletrônica e trena

analógica. As medições realizadas indicam uma área construída de 179,56 m2. A figura 24

ilustra a edificação.

Figura 24 - Vista externa da cobertura. Ima

durante a vistoria em 04/03/2016.

24

ida pelos Peritos

v

747-A
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IV.5.7- Churrasqueira da Casa 02

A edificação está situada próxima à Casa 02. Possui apenas um ambiente,

dividido por uma parede baixa e os seguintes elementos construtivos: guarda corpo de madeira,

piso cerâmico, paredes revestidas com pintura texturizada e tijoletes cerâmicos.

Os Peritos efetuaram medições da construção com trena eletrônica e trena

analógica. As medições realizadas indicam uma área construída aproximada de 14,40 m2.

A figura 25 ilustra a edificação.

Figura 25 - Vista geral da edificação. Imagem obtida pelos Peritos

durante a vistoria em 04/03/2016.

IV.5.8- Piscina Aquecida

Trata-se de uma piscina aberta, com sistema de aquecimento e filtro, com

calçadas de pedras no entorno da construção. A písfcma possui área aproximada de 60 m2.

figuras 26 a 28 ilustram as benfeitorias.
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Figura 26 - Vista geral da piscina e seu entorno. Imagem obtida pelos

Peritos durante a vistoria em 04/03/2016.

Figura 27 - Detalhe do aquecedor. I

a vistoria em 04/03/2016.

obtida pelos Peritos durante
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Figura 28 - Detalhe do filtro. Imagem obtida pelos Peritos durante a

vistoria em 04/03/2016.

IV.5.9-Lagol

Trata-se de um lago formado pelo represamento artificial de curso d'água,

cercado por muros de alvenaria de pedra marroada, telas de arame e calçada de cimento. A

figura 29 ilustra a benfeitoria.

Figura 29 - Vista geral do lago. Imagej

vistoria em 04/03/2016.

pelos Peritos durante a
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IV.5.10-Casa de Barco

Construção em alvenaria com dois cômodos, sendo um banheiro com acesso

externo e um ambiente destinado a depósito. Possui os seguintes elementos construtivos: piso

cerâmico, paredes revestidas com pintura látex, forro de PVC, janelas e portas em alumínio.

Segundo apontado pelo Laudo 1475/2016-SETEC/SR/PF/PR, não foi possível

determinar a época de construção dessa edificação, se anterior ou posterior a compra do imóvel

em 2010.

Os Peritos efetuaram medições da construção com trena eletrônica e trena

analógica. As medições realizadas indicam uma área construída aproximada de 9,10 m2.

A figura 30 ilustra a edificação.

Figura 30 - Vista geral da edificação. Imagem obtida pelos Peritos

durante a vistoria em 04/03/2016.

IV. 5.11- Pesqueiro

O pesqueiro foi edificado por meio de uma estrutura de madeira com cobertura

de telhas de barro, com piso de alvenaria, parcialmente fechado nas laterais e no fundo por um

muro de pedras.

Os Peritos efetuaram medições da construção com trena eletrônica e trena

analógica. As medições realizadas indicam uma área conptf^jída aproximada de 12,22 m2.

A figura 31 ilustra a edificação. {
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Figura 31 ~ Vista geral da edificação. Imagem obtida pelos Peritos

durante a vistoria em 04/03/2016.

IV.5.l2-Píer

O píer foi construído por uma pequena extensão de aterro avançando sobre o

Lago 2, utilizando-se de muro e calçada de pedras marroadas. Além desses materiais, o píer é

cercado por telas de arame. Essa construção foi edificada após a compra do imóvel em 2010,

conforme demonstrado no Laudo 1475/2016-SETEC/SR/DPF/PR. A figura 32 ilustra a

benfeitoria.

o

obtida pelos Peritos
1

Figura 32 - Vista geral da benfeitoria,

durante a vistoria em 04/03/2016.
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IV.5.13-Pórtico 2

O Pórtico 2 situa-se na entrada do terreno em nome de Fernando Bittar. É

constituído por uma estrutura em alvenaria de pedras marroadas, contendo um portão de

madeira para carros com abertura motorizada. A benfeitoria possui ainda uma pequena

cobertura com telhas cerâmicas e forro de madeira. A figura 33 ilustra a benfeitoria.

Figura 33 - Vista geral da benfeitoria. Imagem obtida pelos Peritos

durante a vistoria em 04/03/2016.

IV.5J4-Lago2

Trata-se de um lago formado pelo represamento artificial de curso d'água. A

área de lazer do Lago é cercada por telas de arame e possui calçada de cimento em todo o seu

perímetro. A figura 34 ilustra a benfeitoria.

Figura 34 - Vista geral da benfeitoria. Imagem obtida pelos Peritos

durante a vistoria em 04/03/2016.

IV.5.15 - Casa do Caseiro

Trata-se de uma rfesndência em alvenaria com dois quartos, uma sala, uma

cozinha e um banheiro.
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