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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA EMPRESARIAL DA CAPI-

TAL/RJ 

 

 

PROCESSO Nº 0150676-20.2021.8.19.0001 

 

 

TRANSPORTES VILA ISABEL S A, devidamente qualificada, neste ato por seu 

advogado signatário, vem, respeitosamente perante V. Exa., expor e requerer o que segue: 

 

Vem a Recuperanda, tempestivamente, apresentar seu Plano de Recupera-

ção Judicial, conforme documentos anexos. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2021. 

 

 

LUCAS DE SÁ GUEDES 

OAB/RJ Nº 169.401 
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1. Introdução 

A empresa Transportes Vila Isabel S.A foi constituída e fundada em 18 de maio de 1962, 

por Albano dos Santos Rodrigues, Afonso Bernardo Fernandes, Nelson Martins 

Monteiro e Silvino dos Santos Teixeira.             

       

Atualmente, como consta do pedido de recuperação judicial, o faturamento da 

empresa caiu drasticamente. No entanto, em que pese a queda excepcional de seu 

faturamento mensal, a Vila Isabel tem papel relevante no transporte de passageiros, 

cumprindo sua função social, em especial, aos moradores do bairro de Vila Isab el, 

buscando através da recuperação judicial o soerguimento da empresa e a preservação 

de suas atividades, assim como o pagamento de todos os credores.  

 

1.1 - A crise e a viabilidade do projeto de recuperação da empresa.   

 

A Transportes Vila Isabel atua no Consórcio Intersul de Transportes, em linhas 

municipais ligando o bairro de Vila Isabel a Zona Sul do Rio de Janeiro.  Ocorre que o 

setor de transporte vem sofrendo, ao longo dos anos, uma crise sem precedentes.  

 

Cumpre ressaltar que desde o ano de 2015 até os dias atuais 16 viações de ônibus fecharam 

suas portas no Rio de Janeiro, gerando aproximadamente 21 (vinte e uma) mil demissões de 

funcionários1. E as dificuldades enfrentadas, já há muito preocupantes, foram drasticamente 

agravadas diante da queda abrupta do número de passageiros consequente queda da receita das 

empresas em decorrência dos árduos dias de pandemia vivenciados, o que coloca em risco a 

prestação do serviço essencial de transporte à população carioca. 

 

As empresas de transporte rodoviário de passageiros são responsáveis por cerca de 75% dos 

deslocamentos realizados no transporte público. 

 

 
1 Empresas de ônibus do Rio de Janeiro demitiram 21 mil funcionários com 16 viações fechadas desde 2015 

(diariodotransporte.com.br) 

https://diariodotransporte.com.br/2021/04/29/empresas-de-onibus-do-rio-de-janeiro-demitiram-21-mil-funcionarios-com-16-viacoes-fechadas-desde-2015/#%3A~%3Atext%3DEm%20torno%20de%2021%20mil%20funcion%C3%A1rios%20de%20empresas%2Cdivulgado%20nesta%20quinta-feira%2C%2029%20de%20abril%20de%202021
https://diariodotransporte.com.br/2021/04/29/empresas-de-onibus-do-rio-de-janeiro-demitiram-21-mil-funcionarios-com-16-viacoes-fechadas-desde-2015/#%3A~%3Atext%3DEm%20torno%20de%2021%20mil%20funcion%C3%A1rios%20de%20empresas%2Cdivulgado%20nesta%20quinta-feira%2C%2029%20de%20abril%20de%202021
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Cumpre ressaltar que há mais de dois anos não há aumento da tarifa, o que ocasiona o desequilíbrio 

econômico-financeiro das empresas, o que se agravou ainda mais em razão dos efeitos causados 

pela Covid-19.  

 

Neste diapasão, somente uma reestruturação ousada das dívidas da empresa pode possibilitar 

seu surgimento. 

 

1.2 - Da Viabilidade Econômico-Financeira Da Empresa 

  

Em que pese o atual cenário de recessão, diante da dificuldade financeira exposta, as dificuldades 

enfrentadas hoje pela Requerente são passageiras e a Transporte Vila Isabel tem toda estrutura e 

viabilidade para superar essa situação. 

 

Nesse contexto, há a necessidade de superar a situação de crise, o que somente será possível 

através da reestruturação de seu passivo. Nesses termos, em razão da plena viabilidade econômico-

financeira da Requerente, é certo que a utilização dos mecanismos e alternativas da Lei 11.101/2005 

com a suspensão da exigibilidade dos créditos sujeitos ao procedimento recuperacional serão 

efetivamente capazes de alavancar a superação da crise atravessada, impedindo que a Transportes 

Vila Isabel faça parte do triste aumento diário do número de demissões em massa e do fechamento 

de milhares de empregos no país. 

 

Deste modo, os fatores acima listados demonstram cabalmente a viabilidade da Autora de se 

reestruturar e a necessidade de sua preservação, uma vez que se enquadra dentro do escopo de 

empresa que deve ser protegida pela Lei nº 11.101/2005. 

O plano de recuperação ora submetido ao crivo dos credores contempla proposta plenamente 

viável, que possibilitará o completo soerguimento da empresa. 

A fim de dar andamento ao feito, segue o Plano de Recuperação Judicial com a separação das 

espécies de credores, sendo determinada a cada uma das classes a forma de pagamento a ser 

efetuada, além de apresentar as projeções financeiras que apoiam este plano. 
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2 - Plano de Recuperação Judicial 

 

2.1 Objetivo do Plano 

 

O presente PLANO tem por objetivo não somente apresentar as mudanças já implementadas e a 

serem adotadas na TRANSPORTES VILA ISABEL S.A. visando ao combate dos efeitos da crise, mas 

naturalmente também contempla a reestruturação do passivo da EMPRESA, de forma a viabilizar o 

pagamento de todos os seus credores, o que faz em respeito ao princípio da pars conditio 

creditorium (LRF, art. 49). Preservar a manutenção de empregos diretos e indiretos e os direitos de 

seus Credores (tal como novados na forma deste Plano), sempre com o objetivo de permitir o 

prosseguimento da empresa e a superação de sua atual crise econômico-financeira.  

 

2.2 Viabilidade do Plano 

O maior impactante no passivo da empresa são os créditos trabalhistas. Com a negociação deste 

passivo, a continuidade na melhoria dos processos de gestão e controle de custos será possível o 

pagamento de todos os credores e a continuidade da EMPRESA. 

 

Além disso, há valor importante de créditos quirografários, que serão contemplados também no 

presente plano. 

 

A Recuperanda se valerá de diversas possibilidades de meios de recuperação, notadamente a 

aplicação de deságios, prazos diferenciados de pagamento, constituição de SPE na modalidade de 

Unidade Produtiva Isolada -UPI, alienação de Ativos na modalidade de Unidade Produtiva Isolada – 

UPI, Dação em Pagamento, dentre outros meios que poderão ser adicionados ao longo do percurso 

recuperacional. 

 

2.3- Condições de Pagamento das Obrigações 

 

A fim de que seja possível um equilíbrio do fluxo de caixa atual (e futuro) da TRANSPORTES VILA 

ISABEL S.A. com o passivo atualmente existente, é necessária a busca por condições de pagamento, 
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deságios, operações societárias, assim como eventual carência para a reestruturação econômico-

financeira da empresa. 

 

Para que haja a recuperação, é preciso que a TRANSPORTES VILA ISABEL S.A. estabeleça bom 

relacionamento com seus fornecedores, instituições financeiras e funcionários e 

consequentemente, clientes, sendo necessário, para tanto, um plano de pagamento com condições 

excepcionais de cálculo e parcelamento. A gama de opções que compreende os mecanismos de 

pagamento dos créditos busca atender as expectativas dos credores, que poderão optar por 

diferentes meios de pagamento, incluindo, mas não se limitando à, constituição de Unidade(s) 

Produtiva(s) Isolada(s) (UPIs), conversão de créditos em ações, alienação de ativos, eventos de 

liquidez mediante deságio e quitação imediata, injeção de novos recursos com incremento de caixa 

e manutenção de contratos comerciais. 

 

As garantias pessoais/fidejussórias prestadas pelos sócios da empresa recuperanda e por terceiros 

que recaem sobre os créditos sujeitos a esta recuperação passarão a incidir somente sobre o crédito 

novado com a aprovação do Plano de Recuperação e a concessão da recuperação judicial e serão 

completamente extintas com o cumprimento integral do Plano. 

 

3 - Reestruturação e liquidação da dívida – Pagamento dos credores. 

 

3.1 - Condições do pagamento: Para a realização dos pagamentos, os credores deverão informar, 

aos cuidados da Recuperanda, por meio de carta com aviso de recebimento,  documento 

protocolado diretamente na sede operacional da Recuperanda, localizada à Rua Viana Drumond, 

45, Vila Isabel, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.560-070. ou, ainda, por e-mail ao endereço 

vilaisabel@vilaisabel.net com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data do primeiro 

pagamento, o seu nome e/ou razão social, CPF e/ou CNPJ, nome da pessoa para contato, telefone 

e os respectivos dados bancários no Brasil, da seguinte forma: (i) instituição bancária, (ii) número 

da agência, (iii) número da conta corrente para depósito. No caso de cessionários de créditos, 

deverão ser apresentados os documentos referentes à cessão, em via original ou cópia autenticada. 

 

Os pagamentos que não puderem ser realizados em razão da omissão das informações de 

pagamento especificados acima não serão considerados como descumprimento deste Plano. Não 

mailto:vilaisabel@vilaisabel.net
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serão devidos encargos financeiros caso os pagamentos não sejam realizados nesta hipótese 

(omissão das informações), ficando a Recuperanda autorizadas a realizar o pagamento da respectiva 

parcela em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da carta ou do documento contendo as 

informações necessárias, salvo se as partes acordarem de maneira diversa. Na hipótese de o credor 

deixar de informar os seus dados para credenciamento no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) 

meses contados do trânsito em julgado da sentença de Homologação do Plano de Recuperação 

Judicial, será considerado como remissão de dívida, nos termos dos artigos 385 e 386 do Código 

Civil, extinguindo-se a obrigação, e, por sua vez, desonerando aa Recuperanda e eventuais 

coobrigados do respectivo pagamento. 

 

A conta bancária deverá ser obrigatoriamente de titularidade do credor. Caso o credor deseje que 

os valores sejam pagos em contas de terceiros, deverá obter autorização judicial para tal. Da mesma 

forma, caso o credor altere as suas informações bancárias no curso da presente Recuperação 

Judicial, deverá formalizar a alteração perante as Recuperandas, sob pena de validade do 

pagamento realizado. 

 

Caso o vencimento das parcelas ocorra em dia que não seja considerado útil, adiar-se-á o 

pagamento até o próximo dia útil sem que isso resulte em qualquer tipo de atraso por parte da 

Recuperanda. 

 

Após a publicação da decisão de Homologação do Plano de Recuperação Judicial, é admitida a 

compensação de créditos, na forma dos artigos 368 e ss. do Código Civil, entre Recuperanda e 

Credores Concursais, independentemente do momento da origem de tais créditos e conforme 

aplicável, na forma como modificados por este PRJ. Neste caso, a compensação extinguirá ambas as 

obrigações até o limite do valor efetivamente compensado. A não realização da compensação não 

acarretará a renúncia ou a liberação pela Recuperanda de quaisquer créditos que possam ter contra 

tais Credores. 

 

Os pagamentos e distribuições realizados integral e tempestivamente na forma estabelecida no PRJ 

acarretarão a quitação plena, irrevogável e irretratável, de todos os Créditos de qualquer tipo e 

natureza contra as Recuperandas, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e 

indenizações. Com a ocorrência da Quitação, os Credores serão considerados como tendo quitado, 
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liberado e/ou renunciado todos e quaisquer créditos, e não mais poderão reclamá-los contra as 

Recuperandas, seus controladores, controladas, subsidiárias, afiliadas e coligadas e outras 

sociedades pertencentes ao mesmo grupo societário e econômico, e seus diretores, conselheiros, 

acionistas, ex-acionistas, sócios, ex-sócios, agentes, funcionários, representantes, fiadores, 

avalistas, sucessores e cessionários. O pagamento dos Créditos Trabalhistas nos termos previstos 

no PRJ também acarretará a quitação de todas as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho 

e/ou da legislação trabalhista, não mais podendo reclamá-los contra as Recuperandas, seus 

controladores, controladas, subsidiárias, afiliadas e coligadas e outras sociedades pertencentes ao 

mesmo grupo societário e econômico, e seus diretores, conselheiros, acionistas, sócios, ex-sócios, 

ex-acionistas, agentes, funcionários, representantes, fiadores, avalistas, sucessores e cessionários. 

 

 

Os pagamentos a serem efetuados através de Dação em Pagamento de Ações da SPE “Nova Vila 

Isabel” serão realizados após a emissão das ações, sendo que, em momento oportuno a 

Recuperanda informará os dados necessários para subscrição das mesmas pelos credores 

respectivos. 

. 

3.2- Início dos Pagamentos e Capitalização dos Créditos:  

 

Os pagamentos dos Créditos e/ou prazos de carência estabelecidos nas cláusulas seguintes terão 

início a partir da decisão de Homologação Judicial do Plano. Para os créditos habilitados após a 

homologação do plano os prazos serão contados do trânsito em julgado da decisão que homologar 

o respectivo crédito. Os créditos serão capitalizados a partir da Data do Pedido pelas taxas de juros 

incidentes sobre cada uma das classes de Créditos conforme descrito nas cláusulas seguintes. 

 

4 - Credores Trabalhistas (Classe I) :  

4.1 Do valor dos créditos e deságios aplicados: 

Os atuais Credores e na eventualidade de sobrevir a inclusão de Credores Trabalhistas na Lista de 

Credores por decisão judicial, arbitral ou acordo entre as partes, os referidos Credores receberão 

seus créditos em até 12 meses contados da decisão de homologação do plano de recuperação 

judicial, sendo o pagamento realizado em espécie, desde que haja um evento de liquidez até o 11º 
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mês, ou através de dação em pagamento de ações da SPE- Nova Vila Isabel, no 12º mês, tudo da 

seguinte forma: 

A) - Os credores trabalhistas que tenham a receber até R$5.000,00 (cinco mil reais) receberão seus 

créditos integralmente – sem deságio – até o 11º mês a contar da decisão que homologar o plano 

de recuperação ou da decisão que habilitar o respectivo crédito. Caso até o 11º mês não ocorra 

evento de liquidez que permita o pagamento em dinheiro, a quitação será realizada no 12º mês, 

através da dação em pagamento de ações representativas do capital social da SPE “NOVA VILA 

ISABEL S/A” .   

 

B) – Os credores trabalhistas que tenham a receber entre R$5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) 

e R$10.000,00 (dez mil reais), receberão seus créditos com deságio de 30% sobre o montante que 

exceder 5 mil reais, até o 11º mês a contar da decisão que homologar o plano de recuperação ou da 

decisão que habilitar o respectivo crédito. Caso até o 11º mês não ocorra evento de liquidez que 

permita o pagamento em dinheiro, a quitação será realizada no 12º mês, através da dação em 

pagamento de ações representativas do capital social da SPE “NOVA VILA ISABEL S/A”. 

 

C) – Os credores trabalhistas que tenham a receber entre R$10.000,01 (dez mil reais e um centavo) 

e R$15.000,00 (quinze mil reais), receberão seus créditos com deságio de 30% sobre o montante 

que exceder 5 mil e 35 % sobre o montante que exceder 10 mil até o 11º mês a contar da decisão 

que homologar o plano de recuperação ou da decisão que habilitar o respectivo crédito. Caso até o 

11º mês não ocorra evento de liquidez que permita o pagamento em dinheiro, a quitação será 

realizada no 12º mês, através da dação em pagamento de ações representativas do capital social da 

SPE “NOVA VILA ISABEL S/A”. 

 

D) – Os credores trabalhistas que tenham a receber entre R$15.000,01 (quinze mil reais e um 

centavo) e R$20.000,00 (vinte mil reais), receberão seus créditos com deságio de 30% sobre o 

montante que exceder 5 mil; 35 % sobre o montante que exceder 10 mil e 40% sobre o montante 

que exceder 15 mil, até o 11º mês a contar da decisão que homologar o plano de recuperação ou 

da decisão que habilitar o respectivo crédito. Caso até o 11º mês não ocorra evento de liquidez que 

permita o pagamento em dinheiro, a quitação será realizada no 12º mês, através da dação em 

pagamento de ações representativas do capital social da SPE “NOVA VILA ISABEL S/A”. 
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E) - Os credores trabalhistas que tenham a receber entre R$20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) 

e R$30.000,00 (trinta mil reais), receberão seus créditos com deságio de 30% sobre o montante que 

exceder 5 mil; 35 % sobre o montante que exceder 10 mil; 40% sobre o montante que exceder 15 

mil e 50% sobre o montante que exceder 20 mil, até o 11º mês a contar da decisão que homologar 

o plano de recuperação ou da decisão que habilitar o respectivo crédito. Caso até o 11º mês não 

ocorra evento de liquidez que permita o pagamento em dinheiro, a quitação será realizada no 12º 

mês, através da dação em pagamento de ações representativas do capital social da SPE “NOVA VILA 

ISABEL S/A”. 

 

F) – Os credores trabalhistas que tenham a receber entre R$30.000,01 (trinta mil reais e um centavo) 

e R$40.000,00 (quarenta mil reais), receberão seus créditos com deságio de 30% sobre o montante 

que exceder 5 mil; 35 % sobre o montante que exceder 10 mil; 40% sobre o montante que exceder 

15 mil; 50% sobre o montante que exceder 20 mil e 60% sobre o montante que exceder 30 mil, até 

o 11º mês a contar da decisão que homologar o plano de recuperação ou da decisão que habilitar o 

respectivo crédito. Caso até o 11º mês não ocorra evento de liquidez que permita o pagamento em 

dinheiro, a quitação será realizada no 12º mês, através da dação em pagamento de ações 

representativas do capital social da SPE “NOVA VILA ISABEL S/A”. 

 

G) – Os credores trabalhistas que tenham a receber entre R$40.000,01 (quarenta mil reais e um 

centavo) e R$50.000,00 (cinquenta mil reais), receberão seus créditos com deságio de 30% sobre o 

montante que exceder 5 mil; 35 % sobre o montante que exceder 10 mil; 40% sobre o montante 

que exceder 15 mil; 50% sobre o montante que exceder 20 mil; 60% sobre o montante que exceder 

30 mil e 70% sobre o montante que exceder 40 mil, até o 11º mês a contar da decisão que homologar 

o plano de recuperação ou da decisão que habilitar o respectivo crédito. Caso até o 11º mês não 

ocorra evento de liquidez que permita o pagamento em dinheiro, a quitação será realizada no 12º 

mês, através da dação em pagamento de ações representativas do capital social da SPE “NOVA VILA 

ISABEL S/A”. 

 

H) – Os credores trabalhistas que tenham a receber entre R$50.000,01 (cinquenta mil reais e um 

centavo) e R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), receberão seus créditos com deságio de 30% 

sobre o montante que exceder 5 mil; 35 % sobre o montante que exceder 10 mil; 40% sobre o 

montante que exceder 15 mil; 50% sobre o montante que exceder 20 mil; 60% sobre o montante 
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que exceder 30 mil; 70% sobre o montante que exceder 40 mil e 80% sobre o montante que exceder 

50 mil, até o 11º mês a contar da decisão que homologar o plano de recuperação ou da decisão que 

habilitar o respectivo crédito. Caso até o 11º mês não ocorra evento de liquidez que permita o 

pagamento em dinheiro, a quitação será realizada no 12º mês, através da dação em pagamento de 

ações representativas do capital social da SPE “NOVA VILA ISABEL S/A”. 

 

I) – Os credores trabalhistas que tenham a receber entre R$75.000,01 (setenta e cinco mil reais e 

um centavo) e R$100.000,00 (cem mil reais), receberão seus créditos com deságio de 30% sobre o 

montante que exceder 5 mil; 35 % sobre o montante que exceder 10 mil; 40% sobre o montante 

que exceder 15 mil; 50% sobre o montante que exceder 20 mil; 60% sobre o montante que exceder 

30 mil; 70% sobre o montante que exceder 40 mil; 80% sobre o montante que exceder 50 mil e 90% 

sobre o montante que exceder 75 mil, até o 11º mês a contar da decisão que homologar o plano de 

recuperação ou da decisão que habilitar o respectivo crédito. Caso até o 11º mês não ocorra evento 

de liquidez que permita o pagamento em dinheiro, a quitação será realizada no 12º mês, através da 

dação em pagamento de ações representativas do capital social da SPE “NOVA VILA ISABEL S/A”. 

 

J) – Os credores trabalhistas que tenham a receber valores superiores a R$100.000,00 (cem mil 

reais), receberão seus créditos com deságio de 30% sobre o montante que exceder 5 mil; 35 % sobre 

o montante que exceder 10 mil; 40% sobre o montante que exceder 15 mil; 50% sobre o montante 

que exceder 20 mil; 60% sobre o montante que exceder 30 mil; 70% sobre o montante que exceder 

40 mil; 80% sobre o montante que exceder 50 mil; 90% sobre o montante que exceder 75 mil e 95% 

sobre o montante que exceder 100mil, até o 11º mês a contar da decisão que homologar o plano 

de recuperação ou da decisão que habilitar o respectivo crédito. Caso até o 11º mês não ocorra 

evento de liquidez que permita o pagamento em dinheiro, a quitação será realizada no 12º mês, 

através da dação em pagamento de ações representativas do capital social da SPE “NOVA VILA 

ISABEL S/A”. 

 

K) – Os funcionários atuais que possuem créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 

(três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, receberão o valor em dinheiro, em até 

30 dias a contar da decisão que homologar o plano de recuperação ou da decisão que habilitar o 

respectivo crédito, até o limite de 5 (cinco) salários mínimos, conforme o valor do crédito individual. 
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O valor que exceder a 5 (cinco) salários mínimos será inscrito no quadro de credores na classe 

trabalhista, respeitando os termos do plano e o escalonamento acima descrito. 

 

4.2 – Da forma e opções de pagamento: 

Os Credores Trabalhistas (Classe 1) serão pagos em até 12 meses, contados da decisão de 

Homologação do Plano de Recuperação Judicial, na forma do artigo 54 da LFR. 

Os valores serão pagos em dinheiro, até o 11º mês contado da decisão de Homologação do Plano 

de Recuperação Judicial. Caso não ocorra evento de liquidez que permita o pagamento em integral 

em dinheiro até o 11º mês, o pagamento integral ou parcial, será efetuado no 12º mês, através da 

Dação em Pagamento de Ações representativas do capital social da SPE “NOVA VILA ISABEL S/A”. No caso de 

recebimento através da Dação em Pagamento das Ações, o credor fará jus ao pagamento do valor nominal 

das ações quando da venda da SPE, ou ao pagamento do resgate das ações no caso de venda de UPI do tipo 

imóvel, pertencente à SPE.  

Para tanto a Recuperanda criará uma subsidiária integral do tipo Sociedade de Propósito Específico 

– SPE, a ser denominda “Nova Vila Isabel S/A”, cujo capital será integralizado através da versão de 

parcela do património imóvel da Recuperanda, em valor no mínimo suficiente para quitação dos 

créditos trabalhistas. Consistirá a SPE criada em uma UPI-UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA, para 

todos os fins e efeitos jurídicos. A SPE terá como objetivo a gestão e alienação das UPIs, seja da 

própria SPE, seja de imóveis a ela pertencentes, bem como quitação do passivo concursal.  Os 

imóveis vertidos para integralização também serão considerados UPIs. 

No caso de não ser possível o pagamento dos créditos trabalhistas em até 11 meses a contar da data 

da decisão da homologação do PRJ, serão praticados os atos necessários para que seja formalizada 

e emissão de ações preferenciais resgatáveis, que serão atribuídas aos credores titulares de créditos 

trabalhistas, com valor proporcional aos respectivos  créditos. As ações serão dadas em pagamento 

aos credores trabalhistas, constituindo meio de quitação integral dos créditos detidos por cada 

credor. O resgate das ações será compulsório no caso de alienação de bens imóveis pertencentes 

ao ativo da SPE, garantido assim o recebimento aos credores dos valores nominais das ações. 

Após a criação da SPE a Recuperanda fica autorizada a promover todos os atos necessários para 

implementar a alienação das Unidades Produtivas Isoladas, nos termos do artigo 60 da LFR. A 

alienação das UPIs observará as disposições previstas na LFR com relação à realização da 
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modalidade de alienação, desde já autorizadas as modalidades previstas nos incisos IV e V do caput 

do Artigo 142 a Lei 11.101/05 . 

As UPIs serão alienadas judicialmente, na modalidade escolhida conforme as regras definidas neste 

PRJ e em oportuno Edital, e poderão ser efetuadas referentes às Ações da SPE ou de imóveis 

pertencentes à SPE.  

No caso de Alienação de participação acionária a mesma será composta da totalidade das ações que 

comporão o capital social da SPE “Nova Vila Isabel S.A.”; será ofertada ao preço de avaliação de 

mercado dos imóveis que compuserem seu capital social, tomado à época da elaboração do Edital, 

ou ao preço mínimo de integralização do capital, à escolha da recuperanda, (“Preço Mínimo”). 

No caso de alienação dos imóveis, considerando que os referidos imóveis integralizados na SPE 

também são considerados, por este ato, Unidades Produtivas Isoladas, poderá ainda a Recuperanda, 

caso haja propostas e viabilidade neste sentido, alienar imóveis integralizados na SPE “Nova Vila 

Isabel”. Neste caso o imóvel em si será alienado, total ou parcialmente, sendo que o produto da 

alienação será revertido para realização do resgate compulsório das ações dos credores, com 

preferência para os credores trabalhistas titulares de participação acionária. Caso o produto da 

alienação não seja suficiente para resgate da totalidade da participação acionaria dos credores 

trabalhistas, será feito o resgate parcial das ações, na proporção do crédito detido por cada um, 

permanecendo o credor titular das ações que não forem resgatadas, sendo que após nova alienação 

paga ou resgata a participação acionária residual.  

A Recuperanda poderá, ainda, a seu exclusivo critério, quando aplicável, analisar eventuais 

propostas apresentadas por interessados de forma extrajudicial – Investidor Stalking Horse – e 

submeter o requerimento de alienação de UPI ao Juízo Recuperacional contendo a proposta 

apresentada –, que será irrevogável, irretratável e vinculará o valor mínimo do certame. Em 

contrapartida, o Investidor Stalking Horse terá o benefício de poder cobrir, a seu critério, eventual 

proposta vencedora, desde que apresente em Juízo Recuperacional, no prazo de 5 (cinco) dias 

corridos contados a partir da data de abertura das propostas ou de realização do certame, 

manifestação informando o seu interesse em exercer o direito de preferência. O direito de 

preferência estará vinculado à majoração de 1% (um por cento) do valor da proposta vencedora, 

sendo certo que o Investidor Stalking Horse, caso não exerça a sua preferência no prazo estipulado, 

abdicará terminantemente deste direito. Caso o proponente vencedor deixe de realizar 
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pontualmente o pagamento, será oportunizada a arrematação pelo proponente que tiver 

apresentado a proposta de segundo maior valor e assim sucessivamente, desde que respeitadas as 

demais condições do Edital. 

Os ativos das Recuperandas incluídos na UPI ou considerados UPI, que eventualmente venham a ser 

alienados, serão adquiridos livres de quaisquer ônus, inclusive os de natureza tributária e 

trabalhista, não havendo sucessão dos respectivos adquirentes em quaisquer obrigações das 

Recuperandas, na forma dos artigos 60, parágrafo único e 141, II, ambos da LFR, bem como artigo 

133, parágrafo primeiro, do CTN. 

Os valores em dinheiro eventualmente obtidos pela SPE com a alienação das UPIs do tipo 

Participação Acionaria, serão distribuídos entre os acionistas, dentre os quais, tem preferência para 

recebimento, os credores trabalhistas detentores de ações dadas em pagamento de seu crédito. 

Os valores residuais eventualmente recebidos pela Recuperanda em razão da alienação da “UPI SPE 

Nova Vila Isabel”, ou da “UPI imóveis”, na condição de acionista, ingressarão em seu patrimônio e 

serão utilizadas nas suas atividades regulares, seja para investimento, capital de giro, dentre outras, 

podendo ainda ser direcionado parte deste valor para realização de leilões reversos de crédito e 

pagamento das demais obrigações concursais; 

4.3 – Créditos incluídos posteriormente: 

 Os créditos majorados ou habilitados após a aprovação do plano, serão calculados e pagos na forma 

proposta no plano, tudo após a decisão transitada em julgado que homologar a habilitação ou 

impugnação. 

 Havendo a inclusão de algum novo credor trabalhista, inclusive honorários sucumbenciais, cujo 

crédito seja habilitado ou se tornado líquido após a alienação da UPI formada pela SPE, este será 

pago em até 12 (doze) meses contados do transito em julgado da decisão de homologação da 

habilitação no processo de recuperação judicial, caso esta RJ ainda esteja em trâmite. Havendo a 

inclusão de algum novo credor trabalhista, inclusive honorários sucumbenciais, cujo crédito seja 

habilitado ou se tornado líquido após encerramento do processo de Recuperação Judicial, sendo 

sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, este será pago em até 12 (doze) meses contados da 

liquidação definitiva pelo Juízo competente caso já tenha ocorrido o encerramento do processo de 

recuperação judicial. 
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5 - Credores com Garantias Reais (Classe II) : 

 

A TRANSPORTES VILA ISABEL S.A. não reconhece a existência de Credores com garantias 

reais na Data do Pedido. Na eventualidade de ser habilitado ou reconhecido eventual crédito 

desta natureza o pagamento dos credores com Garantias Reais será realizado com deságio 

de 80% (oitenta por cento) sobre o valor nominal do crédito. O saldo remanescente de 20% 

(vinte por cento) será quitado em 168 (cento e sessenta e oito) parcelas mensais após o 

prazo de 24 (vinte e quatro) meses de carência do trânsito em julgado da decisão que 

homologar o plano de recuperação ou da decisão que habilitar o respectivo crédito. Sobre o 

saldo remanescente será aplicado os juros não capitalizados de 1% ao ano e o valor da 

parcela será corrigida mensalmente pela Taxa Referencial (TR) do Banco Central do Brasil ou 

por outra que por ventura vier a substituir. 

 

6 - Credores Quirografários (Classe III);  

 O pagamento dos credores quirografários será realizado da seguinte forma:  

 

A) – Credores Quirografários até R$50.000,00 Os demais credores quirografários, cujos créditos não 

superem R$50.000,00 (cinquenta mil reais), serão quitados, com deságio de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor nominal do crédito, com carência de 36 (trinta e seis) meses, em 180 (cento e oitenta) 

parcelas mensais, iguais e consecutivas Sobre o saldo remanescente será aplicado os juros não 

capitalizados de 1% ao ano e o valor da parcela será corrigida mensalmente pela Taxa Referencial 

(TR) do Banco Central do Brasil ou por outra que por ventura vier a substituir. 

 

B) – Credores Quirografários de R$50.000,01 até R$100.000,00 Os demais credores quirografários, 

cujos créditos sejam de R$50.000,01 a R$100.000,00, serão quitados, com deságio de 30% (trinta 

por cento) sobre o valor nominal do crédito, com carência de 36 (trinta e seis) meses, em 180 (cento 

e oitenta) parcelas mensais, iguais e consecutivas Sobre o saldo remanescente será aplicado os juros 

não capitalizados de 1% ao ano e o valor da parcela será corrigida mensalmente pela Taxa 

Referencial (TR) do Banco Central do Brasil ou por outra que por ventura vier a substituir. 
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C) – Credores Quirografários de R$100.000,01 até R$150.000,00 Os demais credores quirografários, 

cujos créditos sejam de R$100.000,01 a R$150.000,00, serão quitados, com deságio de 40% 

(quarenta por cento) sobre o valor nominal do crédito, com carência de 36 (trinta e seis) meses, em 

180 (cento e oitenta) parcelas mensais, iguais e consecutivas Sobre o saldo remanescente será 

aplicado os juros não capitalizados de 1% ao ano e o valor da parcela será corrigida mensalmente 

pela Taxa Referencial (TR) do Banco Central do Brasil ou por outra que por ventura vier a substituir. 

 

D) –  Credores Quirografários de R$150.000,01 até R$200.000,00 Os demais credores quirografários, 

cujos créditos sejam de R$150.000,01 a R$200.000,00, serão quitados, com deságio de 50% 

(cinquenta por cento) sobre o valor nominal do crédito, com carência de 36 (trinta e seis) meses, 

em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais, iguais e consecutivas Sobre o saldo remanescente será 

aplicado os juros não capitalizados de 1% ao ano e o valor da parcela será corrigida mensalmente 

pela Taxa Referencial (TR) do Banco Central do Brasil ou por outra que por ventura vier a substituir. 

E) – Credores Quirografários de R$200.000,01 até R$500.000,00 Os demais credores quirografários, 

cujos créditos sejam de R$200.000,01 a R$500.000,00, serão quitados, com deságio de 60% 

(sessenta por cento) sobre o valor nominal do crédito, com carência de 36 (trinta e seis) meses, em 

180 (cento e oitenta) parcelas mensais, iguais e consecutivas Sobre o saldo remanescente será 

aplicado os juros não capitalizados de 1% ao ano e o valor da parcela será corrigida mensalmente 

pela Taxa Referencial (TR) do Banco Central do Brasil ou por outra que por ventura vier a substituir. 

 

E) –Credores Quirografários de R$500.000,01 até R$1.000.000,00 Os demais credores 

quirografários, cujos créditos sejam de R$500.000,01 a R$1.000.000,00, serão quitados, com 

deságio de 70% (setenta por cento) sobre o valor nominal do crédito, com carência de 36 (trinta e 

seis) meses, em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais, iguais e consecutivas Sobre o saldo 

remanescente será aplicado os juros não capitalizados de 1% ao ano e o valor da parcela será 

corrigida mensalmente pela Taxa Referencial (TR) do Banco Central do Brasil ou por outra que por 

ventura vier a substituir. 

 

F) – Credores Quirografários acima de R$1.000.000,00 Os demais credores quirografários, cujos 

créditos sejam superiores a R$1.000.000,00, serão quitados, com deságio de 80% (oitenta por cento) 

sobre o valor nominal do crédito, com carência de 36 (trinta e seis) meses, em 180 (cento e oitenta) 
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parcelas mensais, iguais e consecutivas Sobre o saldo remanescente será aplicado os juros não 

capitalizados de 1% ao ano e o valor da parcela será corrigida mensalmente pela Taxa Referencial 

(TR) do Banco Central do Brasil ou por outra que por ventura vier a substituir. 

 

6.1 – Opção Por Recebimento Através Da Dação Em Pagamento De Ações Da SPE “Nova Vila 

Isabel”:  

 

Em até 15 dias contados da decisão que homologar o plano de recuperação, o credor quirografário 

poderá manifestar opção de recebimento de seu crédito através da dação em pagamento de Ações 

da SPE “NOVA VILA ISABEL S/A”. A opção de recebimento em ações somente será efetivada após 

pagamento ou recebimento integral dos credores trabalhistas, respeitará a preferência  ordem de 

opção e será feita integral ou parcialmente, a depender da quantidade de ações disponíveis.  

 

7 - Classe IV - Credores  Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)  

 

A) (ME/EPP) até R$10.000,00 – Os credores (ME/EPP), cujos créditos não superem 

R$10.000,00, serão quitados, com deságio de 10% (dez por cento) sobre o valor nominal do crédito, 

com carência de 18 (dezoito) meses, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, sem a 

incidência de qualquer encargo, a contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano 

de recuperação ou da decisão que habilitar o respectivo crédito. 

 

B) ii. (ME/EPP) de R$10.000,01 até R$40.000,00 - Os credores (ME/EPP), cujos créditos sejam 

de R$10.000,01 a R$40.000,00, serão quitados, com deságio de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

nominal do crédito e com carência de 18 (dezoito) meses, a contar do trânsito em julgado da decisão 

que homologar o plano de recuperação ou da decisão que habilitar o respectivo crédito, em 24 

(vinte quatro) parcelas mensais, iguais e consecutivas, sem a incidência de qualquer encargo. 

 

C) (ME/EPP) acima de R$40.000,01 - Os credores (ME/EPP), cujos créditos sejam superiores a 

R$40.000,01, serão quitados, com deságio de 30% (trinta por cento) sobre o valor nominal do 

crédito, com carência de 18 (dezoito) meses, a contar do trânsito em julgado da decisão que 

homologar o plano de recuperação ou da decisão que habilitar o respectivo crédito, em 36 (trinta e 

seis) parcelas mensais, iguais e consecutivas, sem a incidência de qualquer encargo. 
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8 - Leilão Reverso dos Créditos: 

A Recuperanda poderá, a qualquer momento, desde que esteja cumprindo com as obrigações 

previstas no presente Plano de Recuperação Judicial e respeitada sua necessidade de liquidez e 

capital de giro para manutenção das operações, promover Leilão Reverso dos Créditos. Tal 

procedimento consiste no pagamento antecipado dos Credores que oferecerem os seus créditos 

com a maior taxa de deságio.  

 

O Leilão Reverso dos Créditos, sempre será precedido de um comunicado da Recuperanda a todos 

os seus Credores, informando o valor que estará disponível para quitação dos créditos e o deságio 

mínimo admitido, bem como a indicação do local, data e horário para sua realização.  

Os Credores interessados na participação do Leilão Reverso dos Créditos, deverão encaminhar 

proposta para a Recuperanda através de carta registrada, com aviso de recebimento (AR). Serão 

vencedores, os Credores que oferecerem a maior taxa de deságio na data do Leilão Reverso dos 

Créditos.  

 

Caso o valor reservado para o pagamento dos créditos em leilão seja inferior ao valor do crédito do 

Credor vencedor do leilão, a RECUPERANDA poderá efetuar o pagamento parcial da dívida.  

 

Caso o Leilão Reverso de Créditos seja vencido por mais de um Credor e a soma dos respectivos 

créditos for superior ao valor destinado para o pagamento antecipado do crédito, será efetuado um 

rateio entre os Credores vencedores, considerando-se como critério de rateio o número de cabeças 

dos Credores vencedores, independentemente do valor do seu crédito.  

 

Não havendo Credores interessados em participar dos Leilões, os valores reservados ao pagamento 

antecipado dos créditos sujeitos a Recuperação Judicial, retornarão ao fluxo normal das operações 

da Recuperanda. 
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9 - Passivo Tributário 

 

O passivo tributário será parcelado na forma e nos prazos permitidos pelo Código Tributário 

Nacional – CTN e legislação complementar pertinente, absorvidos pelos programas de 

parcelamento oferecido pela União. 

 

10 Restrições Creditícias 

 

Com a novação operada com a aprovação do Plano de Recuperação serão cancelados todos os 

apontamentos creditícios que têm origem em créditos sujeitos a este plano e, consequentemente, 

excluídos dos Órgãos de restrição ao crédito o nome da empresa recuperanda e dos 

coobrigados/fiadores/avalistas, sócios ou terceiros, inscritos em razão de tais créditos, tais como 

Serasa, SPC, SCPC, Cartórios de Protestos,  CCF etc.  

 

11 - Créditos Ilíquidos e/ou Decorrentes de Condenações Judiciais 

 

 Os créditos que tiverem origem em fatos geradores anteriores ou que foram constituídos antes do 

ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial que por quaisquer motivos não foram incluídos na 

Planilha de Pagamento que instrui este Plano, e que se submetam ao processo de recuperação 

judicial, serão pagos nas condições aprovadas para sua classificação/subclassificação, com 

exigibilidade iniciada a partir do mês subsequente ao da sua habilitação.  

 

12 - Alteração do Plano  

  

Uma vez apresentado o plano poderá ser aditado, retificado e/ou modificado quantas vezes se 

fizerem necessárias, antes da realização da AGC, visando o melhor cenário para as partes envolvidas.  

 

Após  aprovado e homologado, o Plano de Recuperação Judicial poderá ser alterado por deliberação 

da Assembleia Geral de Credores convocada para tal finalidade, dispensando-se a realização de 

Assembleia para tanto quando a alteração for pontual, trouxer benefícios à empresa recuperanda, 
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não prejudicar os demais credores e se realizar através consenso das partes, contudo, neste caso, 

dependerá da anuência do Juízo da Recuperação.  

 

13 Modificação da Titularidade e do Valor do Crédito 

  

Estão sujeitos às mesmas condições os sucessores e cessionários e respectivos créditos abarcados 

por este Plano, cabendo ao sucessor ou cessionário comunicar à empresa recuperanda da alteração 

da titularidade do crédito. Os créditos constantes da Planilha de Pagamento que eventualmente 

sofrerem quaisquer alterações, seja com relação a seus valores, classificação, titularidade, serão 

liquidados da mesma forma prevista no Plano de Pagamento para a respectiva classe e sub classe, 

observando-se o acima exposto, com abatimento dos valores eventualmente pagos. 

 

14 Disposições finais: 

 

As disposições do PRJ vinculam a Recuperanda Vila Isabel e os Credores, bem como seus respectivos 

cessionários e sucessores, a partir da Homologação do Plano de Recuperação Judicial, nos termos 

do artigo 59 da LFR. 

 

A Homologação do Plano de Recuperação Judicial e/ou de eventual Aditivo implicará, quando tão 

logo verificada a quitação prevista nas formas e mecanismos de pagamento dispostos no presente 

Plano de Recuperação Judicial, na liberação de todos os gravames, ônus, garantias reais sobre bens 

e direitos do Vila Isabel e/ou de terceiros, incluindo sócios, administradores, avalistas, garantidores, 

devedores solidários, fiadores ou coobrigados a qualquer título, renunciando os credores a qualquer 

direito contra terceiros incluindo sócios, administradores, avalistas, garantidores, devedores 

solidários, fiadores ou coobrigados a qualquer título. Implicará ainda na concordância expressa com 

extinção de todas as ações, execuções e incidentes relacionados aos Créditos movidos contra a 

recuperanda  e/ou terceiros, incluindo sócios, administradores, avalistas, garantidores, devedores 

solidários, fiadores ou coobrigados a qualquer título, com a liberação imediata e automática de 

todas as penhoras e/ou contrições judiciais eventualmente efetivadas no curso dos processos, bem 

como o levantamento definitivo de todos os protestos e apontamentos realizados perante os órgãos 

restritivos de crédito. 
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Em caso de conflito entre quaisquer disposições do PRJ e as obrigações previstas em contratos 

celebrados, prevalecerá o conteúdo deste Plano. 

 

A cessão de crédito somente terá eficácia após a notificação das Recuperandas e/ou a apresentação 

de petição nos autos da Recuperação Judicial, de modo a possibilitar de forma correta o 

direcionamento dos valores a serem pagos. O cessionário deverá, ainda, informar os dados 

bancários para pagamento, na forma prevista neste PRJ. 

 

Todas as ações e execuções judiciais em curso contra Recuepranda e/ou seus sócios, relativas à 

créditos submetidos à presente Recuperação Judicial deverão ser extintas em razão da novação 

disposta no artigo 59 da LFR e artigos 487, 924, III, do CPC, mediante simples petição ao juízo 

competente, não devendo, em qualquer caso, haver condenação em honorários advocatícios. A 

recuepranda não responderá pelas custas dos processos em que tenha tomado parte no polo 

passivo, inclusive em incidentes de habilitação/impugnação de crédito, nos termos do artigo 5º, II 

da LFR, e as partes responderão, cada uma, pelos honorários dos seus respectivos patronos, 

inclusive honorários de sucumbência. 

 

O PRJ não será considerado descumprido a menos que o Credor tenha notificado por escrito a 

Recuperanda, especificando o evento de descumprimento previsto e requerendo a purga da mora 

no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Neste caso, o Plano não será considerado descumprido e a 

recuperação judicial não será convolada em falência se a mora for purgada no prazo de 30 (trinta) 

dias corridos a contar da data da notificação. 

 

No desenvolvimento do plano e projeto de pagamento não foi assumida pelos consultores jurídicos 

e empresa especializada, qualquer responsabilidade de auditoria ou verificação independente das 

informações fornecidas pelas Recuperandas. 

 

Todas as notificações, requerimentos, pedidos e outras comunicações ao Vila Isabel, requeridas ou 

permitidas pelo Plano, para serem eficazes, devem ser feitas por escrito e serão consideradas 

realizadas quando (i) enviadas por correspondência registrada, com aviso de recebimento, ou por 

courier, e efetivamente entregues ou (ii) enviadas por fac-símile, e-mail ou outros meios, desde que 
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com confirmação de entrega. Todas as comunicações devem ser endereçadas da seguinte forma 

(ou de outra forma indicada previamente ao Administrador Judicial e/ou aos Credores): 

 

Transportes Vila Isabel S/A l - Em Recuperação Judicial - A/C Departamento Jurídico 

Endereço:  Rua Viana Drumond, 45, Vila Isabel, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.560-070. 

Endereço eletrônico: vilaisabel@vilaisabel.net  

 

Os direitos, deveres e obrigações decorrentes deste Plano deverão ser regidos, interpretados e 

executados de acordo com as leis vigentes na República Federativa do Brasil. 

 

Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou estiverem relacionadas a este Plano serão 

resolvidas pelo Juízo Recuperacional e, após o exaurimento de sua jurisdição, no Foro Central da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ. 

 

O Glossário de Termos Utilizados apresentado na parte final do presente documento é parte 

integrante do Plano de Recuperação Judicial.  

 

O presente Plano é firmado pelos representantes legais da Transportes Vila Isabel e é acompanhado 

de todos os anexos listados. 

 

15 - Glossário, Interpretações E Definições 

 

Crédito(s) e/ou Credor(es) Concursal(is): são todos os créditos e/ou credores sujeitos aos efeitos da 

Recuperação Judicial, sendo que, no caso dos créditos, considera-se para fins deste Plano os valores 

dos créditos na Data do Pedido de Recuperação Judicial. 

 

Evento de Liquidez: qualquer Evento, previsto ou não no presente PRJ, que enseje o reforço do caixa 

operacional do Grupo Real, ou permita o adimplemento, antecipado ou não, de seus credores. 

 

Homologação do Plano de Recuperação Judicial: é a decisão judicial que homologar o Plano de 

Recuperação Judicial e conceder a Recuperação Judicial. Para fins de contagem dos prazos 

estabelecidos neste Plano a partir da Homologação do Plano de Recuperação Judicial, considera- se 

mailto:vilaisabel@vilaisabel.net
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a data da decisão judicial,  sendo que não será realizado nenhum pagamento devido nos termos 

deste Plano caso seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão de 

homologação que impeça especificamente tal pagamento. 

 

Quitação: mediante a implementação das alternativas de pagamento, seja em moeda corrente 

nacional, seja pela Dação em pagamento e conversão dos Créditos em ações, conforme previsto 

neste Plano, os Credores outorgarão automática e independentemente de qualquer formalidade 

adicional a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação dos Créditos em favor das 

Recuperandas e seus, sócios, ex sócios, acionistas, ex acionistas, diretores, controladores, 

controladas, garantidores, de qualquer natureza, incluindo juros, correção monetária, penalidades, 

despesas, multas e indenizações, de quaisquer naturezas, para mais nada pretender ou reclamar 

em juízo ou fora dele, inclusive arbitral, a qualquer tempo e sob qualquer título. 

 

16 - Hipótese de falência  

 

 Como já mencionado, o presente plano de recuperação foi elaborando visando atender as 

expectativas dos credores, permitindo em paralelo a continuidade da atividade da empresa. A 

Recuperanda entende ser plenamente viável o cumprimento deste PRJ, com pagamento de valor 

substancial dos créditos a ele submetidos.  

 

Noutra prumada, a decretação de falência da empresa é extremamente desvantajosa para todas as 

partes envolvidas, mormente considerando que a alienação forçada dos ativos da empresa 

certamente alcançaria valor muito abaixo do mercado, como é corriqueiro neste tipo de alienação. 

Sendo assim o produto da alienação forçada seria insuficiente para fazer frente mesmo que a um 

percentual mínimo do passivo que se formaria, notadamente o passivo trabalhista.  

Pelas projeções da empresa, no caso de decreto falimentar, somente cerca de 5% das obrigações 

concursais seriam satisfeitas.  

 

17 Conclusão: 

O Plano de Recuperação Judicial ora proposto atende em todos os seus aspectos os 

princípios da Lei n. 11.101/2005, prevendo medidas aptas a recuperação financeira, 

econômica e comercial da empresa Recuperanda. 
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Considerações Iniciais 
 

A OLIVEIRA’S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS foi contratada para análise da viabilidade econômico-

financeira da Transportes Vila Isabel S. A. – Em Recuperação Judicial para atendimento ao Plano de 

Recuperação Judicial. No intuito de atingir o objetivo, o trabalho foi embasado em análises de 

documentos operacionais, financeiros e contábeis fornecidos pela Empresa, além de conversas com os 

executivos que estiveram envolvidos no projeto. 

Todas as considerações apresentadas foram elaboradas por profissional, na qualidade de 

avaliador independente, baseados em dados e fatos contidos neste relatório. 

Algumas das considerações descritas neste laudo são baseadas em eventos futuros que fazem 

parte das expectativas dos executivos e profissionais da Oliveira’s à época da avaliação, tendo em vista 

a data-base da mesma. Estes eventos futuros podem não ocorrer, uma vez que as análises estão 

sujeitas a incertezas pois baseiam-se em fatores e eventos que estão fora do controle dos agentes ora 

envolvidos e, consequentemente, os resultados esperados neste laudo poderão sofrer alterações. 

Nosso trabalho foi desenvolvido visando os objetivos descritos no corpo deste relatório. 

Portanto, nosso trabalho (incluindo análises, resultados, conclusões e qualquer outra informação)  não 

deve ser utilizado para outras finalidades que não a citada. 

 

Limitação na Distribuição 
 

Este laudo e as opiniões e conclusões nele contidas são de uso exclusivo da TRANSPORTES 

VILA ISABEL S.A. e seus sócios para os fins definidos na legislação brasileira que rege a Recuperação 

Judicial. 

Qualquer usuário deste laudo deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho, 

bem como das situações de mercado e econômicas do Brasil.  

Os resultados deste laudo dependem de suposições que servem de base para projeções. Os 

fluxos de caixa projetados utilizados na avaliação econômico-financeira da TRANSPORTES VILA ISABEL 

S.A. podem diferir materialmente dos fluxos de caixa reais, uma vez que as suposições representam 

estimativas futuras. 





3 
 

Este laudo discute as metodologias e suposições utilizadas para o desenvolvimento dos f luxos 

de caixa. Os resultados são significativos para os usuários apenas após terem compreendido os 

métodos e premissas envolvidas nas projeções. 

DRE Histórico 
 

 

DRE Histórico 2019 2020 2021* 

Receita Líquida 34.427 15.058 12.082 

Custos Operacionais 27.987 20.553 12.124 

Lucro Bruto 6.440 -5.495 -42 

Despesas Administrativas 6.228 4.941 3.024 

Outras Receitas/Despesas -1.155 2.977 31 

Lucro Operacional 1.367 -13.413 -3.097 

Receitas/Despesas Financeiras 2.792 1.703 28 

Lucro Líquido -1.425 -15.116 -3.125 

* Fechamento em 30/09/2021.    
 

Análise do Ativo 
 

O ativo imobilizado em setembro 2021 apresentava o valor de R$32.867.965 e o Ativo 

Intangível o valor de R$1.590.251. 

 

Metodologia 
 

O Fluxo de Caixa de uma empresa é entendido como o montante de caixa disponível para os 

investidores depois da empresa ter satisfeito todas as suas necessidades operacionais e coberto os 

investimentos em ativo fixo líquido e em ativo circulante líquido. Ou seja, ele representa o montante 

líquido de fluxo de caixa disponível no período para credores e sócios.  

A Geração de Caixa é composta pela soma do Caixa Líquido das Atividades Operacionais; Caixa 

Líquido das Atividades de Investimento e Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos. 





4 
 

 Caixa Líquido das Atividades Operacionais: o fluxo de caixa que uma empresa gera a 

partir de suas operações regulares 

 Caixa Líquido das Atividades de Investimentos: retrata a variação sobre os ativos fixos 

 Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos: são apuradas as fontes financiadoras 

das sociedades e as eventuais necessidades futuras de recursos.  

Com o objetivo de atender principalmente as necessidades dos credores, será utilizada, para 

efeitos deste laudo as projeções apresentadas, a análise pelo método de Fluxo de Caixa.  

 

Avaliação Econômico-Financeira 
 

Premissas Gerais 

 

Horizonte de Projeção: o período projetivo é de 16 (dezesseis) anos, correspondendo ao 

pagamento das dívidas. Ressalta-se que, nesse laudo os anos expostos não correspondem aos anos 

fiscais. Considera-se o Ano 01 como o período de doze meses subsequente ao mês da publicação da 

decisão que homologa o PLANO da TRANSPORTES VILA ISABEL S.A. 

Data-base: 30 de novembro de 2021 

Base das Premissas: as premissas utilizadas têm como base o planejamento de longo 

prazo da TRANSPORTES VILA ISABEL S.A. 

Moeda: as projeções dos valores monetários são feitas em Reais (R$), em moeda 

constante de 30 de novembro de 2021. 

 

Receitas 

 

Receita Ano 01 Ano 02 ao Ano 06 Ano 07 ao Ano 09 Ano 10 ao Ano 16 

Taxa de Crescimento     
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Custos e Despesas 

 

Custos e Despesas Ano 01 ao Ano 09 Ano 10 ao Ano 16 

Taxa de Crescimento   

 

 

 

Fluxo de Caixa Projetado 

RECEBIMENTOS 
Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07 Ano 08 

        

           

DESEMBOLSOS 
   

2.533.294     2.593.433  
   

2.581.030  
   

2.722.141     2.871.547     3.029.765     3.199.242  
   

3.378.840  

         

         

         

         

         

         

         

         

           

SALDO DE CAIXA 

         

62.306         105.991  

       

226.371  

       

197.556         164.938         128.179         116.600  

       

102.794  

           

Desembolso com a Rec. Judicial         

          

SALDO DE CAIXA FINAL         

SALDO DE CAIXA FINAL ACUMULADO         

 

RECEBIMENTOS 
Ano 09 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 

        

           

DESEMBOLSOS         
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SALDO DE CAIXA         

          

Desembolso com a Rec. Judicial         

          

SALDO DE CAIXA FINAL         

SALDO DE CAIXA FINAL ACUMULADO         

 

Conclusão 
 

Como descrito anteriormente, o presente laudo tem como objetivo servir como subsídio ao 

PLANO da TRANSPORTES VILA ISABEL S.A. e está sujeito às premissas nele expressadas. 

 

Este laudo de viabilidade econômico-financeira é parte integrante do PLANO e estima os 

resultados futuros por meio da projeção de resultados do Fluxo de Caixa analisando as alternativas 

para a reestruturação da sua estrutura de capital, verificando a continuidade de suas operações e 

buscando a maximização de retorno para os credores e a comunidade na qual faz parte.  

 

Com isso, após conduzirmos análises aqui expressas, estando as mesmas sujeitas às premissas 

apresentadas e ao sucesso dos esforços comerciais da TRANSPORTES VILA ISABEL S.A. consideramos 

que o PLANO é viável sob a óptica econômico-financeira, destacando que: 

 

 A TRANSPORTES VILA ISABEL S.A. está tomando medidas para buscar maior geração 

de caixa, de forma a honrar com suas obrigações financeiras; e  

 

 Através do PLANO proposto, a TRANSPORTES VILA ISABEL S.A. pretende equalizar seu 

passivo, voltando a apresentar uma situação de sanidade financeira que permita a continuidade de 

suas operações. 

 

 

 

 

Oliveira’s Prestação de Serviço 

CNPJ. 26.103.661/0001-36 
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INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de elaboração de laudo de avaliação de bens móveis e imóveis pertencentes à 
empresa TRANSPORTES VILA ISABEL S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 33.333.675/0001-01, 
sediada à Rua Viana Drumond, nº 45, Vila Isabel, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20560-070. 

A avaliação dos bens móveis foi realizada pelo arquiteto RODRIGO LUIZ BALBINO 
SILVA, inscrito no CAU/RJ 100160-4, contratado pela empresa TRANSPORTES VILA ISABEL 
S.A., para a finalidade de determinação de valor de Mercado em Uso, com data base para 
dezembro/2021.  

A avaliação do terreno da sede da empresa, Rua Viana Drumond, 45, Vila Isabel, Rio de 
Janeiro – RJ, CEP: 20560-070 foi realizada pelo arquiteto RODRIGO LUIZ BALBINO SILVA, 
inscrito no CAU 100160-4, no dia 24 de novembro de 2021, no qual avaliou o bem do imóvel e 
das benfeitorias. 

A avaliação do terreno da sede da empresa, Rua Ricardo Machado, 801, Vasco da 
Gama, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.921-270, tomou como referência a Avaliação Patrimonial 
realizada pela Empresa EMBRAPE & PRAXIS AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LTDA, através do 
Relatório 216.13805-E, realizado em novembro de 2016, considerando que o imóvel foi alvo de 
invasão injusta em 15/02/2021, sendo objeto de disputa judicial através do processo nº 
0035330-31.2021.8.19.0001, em trâmite na 45ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado 
do Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            





 
 

 

 

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL RUA VIANA DRUMOND, 45 

 

DO TERRENO 

A metodologia avaliatória realizada no imóvel situado na sede da empresa, Rua Viana 
Drumond, 45, Vila Isabel, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.560-070, realizada no dia 24 de 
novembro de 2021, pelo arquiteto RODRIGO LUIZ BALBINO, CAU/RJ 100160-4, objetivando a 
determinação do valor total do imóvel, avaliando o padrão construtivo e do estado de 
conservação.  

 O imóvel em tela fica localizado no bairro de Vila Isabel, junto com o bairro do Grajaú, no 
qual compõe a IX RA do Município do Rio de Janeiro, possuindo uma área territorial de 12.155 
m², tendo como atividade econômica a guarda e manutenção de ônibus de transporte urbano. 

 O terreno possui formato irregular e topografia plana, tendo testadas voltadas para os 
seguintes logradouros: Rua Viana Drumond, Rua Teodoro da Silva e Rua Nossa Senhora de 
Lourdes, conforme fotos abaixo: 

  

 

 

 

 

 

 

Rua Viana Drumond 





 
 

 

Rua Teodoro da Silva 

 

Rua Nossa Senhora de Lourdes 

PLANTA DO IMÓVEL 

Como informado, o imóvel em tela possui 12.155 m², distribuídos conforme planta baixa 
abaixo demonstrada: 

  





 
 

DAS BENFEITORIAS 

 Conforme vistoria realizada pelo arquiteto RODRIGO LUIZ BALBINO, constatou-se as 
seguintes benfeitorias/edificações: 

 A guarita pela Rua Teodoro da Silva – edificação de alvenaria e concerto de um 
pavimento, com coberturas de telhas de fibrocimento: 

 

 

 Baias de resíduos – edificação de alvenaria e concerto de um pavimento, com 
cobertura de telhas de fibrocimento, sem fechamento na frente. 

 

 Áreas descobertas – apresentam pisos em paralelepípedo. 





 
 

 

 Área coberta (Estacionamento 01) – apresenta tipo parte em paralelepípedos, com 
cobertura metálica, com iluminação a frio. 

 

 Área coberta (Estacionamento 02) – apresenta piso em paralelepípedo, com cobertura 
com telhas metálicas apoiadas em estruturas metálicas, com iluminação a frio. 





 
 

 

 Área coberta (Estacionamento 03) – apresenta piso em concreto, com cobertura com 
telhas metálicas apoiadas em estruturas metálicas, com iluminação a fio. 

 

 A guarita pela Viana Drumond – edificação de alvenaria e concreto de dois pavimentos, 
com cobertura de telhas de fibrocimento. 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Servidão – edificação de alvenaria e concreto de dois pavimentos, com formação em 
“L”, com cobertura de telhas de fibrocimento. 





 
 

 

 Escritório 01 – edificação de alvenaria e concreto de dois pavimentos, com 
coberturas em telhas de fibrocimento. 

 

 

 

 

 

 Escritório 02 – edificação de alvenaria e concreto de quatro pavimentos, com 
cobertura em telhas de fibrocimento. 





 
 

 

 Escritório 03 – edificação de alvenaria e concreto de dois pavimentos, com cobertura 
em telhas de fibrocimento. 

 

 

 

 

 

 Refeitório – ocupa o pavimento térreo de edificação de alvenaria e concreto de dois 
pavimentos, com cobertura em telhas de fibrocimento. 





 
 

. 

 Serraria – edificação de alvenaria e concreto de um pavimento, com cobertura em 
telhas de fibrocimento. 

 

 

 

 

 

 





 
 

 Pintura – edificação de alvenaria e concreto de um pavimento. 

 

 Galpão de manutenção – apresenta piso em concreto, com cobertura com telhas 
metálicas apoiadas em estrutura de concreto, com iluminação a frio. 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 Departamento de peças – edificação em alvenaria e concreto de dois pavimentos, 
com cobertura em telhas de fibrocimento. 

 

 

 Área de tanques – apresenta piso em concreto, sobre ele há cinco tanques de 
diesel. 

 

 Área de compressores – apresenta piso em concreto, com cobertura em telhas 
metálicas apoiadas em estrutura metálica com iluminação a frio. 





 
 

 

 Box de lavagem – apresenta tipo em concreto, com cobertura com telhas metálicas 
apoiadas em metálica com iluminação a frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA DE VALORES DE BENFEITORIAS 

Abaixo segue planilha de forma discriminada do terreno avaliado: 





 
 

 





 
 

 

 

O valor do imóvel em tela será fornecido pela fórmula: 

Vi= (Vt+Vbe)xFc 

            

VALOR DO MERCADO EM USO + VALOR DAS BENFEITORIAS NO ESTADO = 
VALOR DO IMÓVEL: R$ 57.608.322,00 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e oito mil, 
trezentos e vinte e dois reais).  

 





 
 

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL RUA RICARDO MACHADO 

 

No que se refere ao imóvel situado na Rua Ricardo Machado, não foi possível realizar 
vistoria no local, uma vez que o terreno foi “invadido” em 15/02/2021, o qual está sendo objeto 
de ação judicial, processo nª 0035330-31.2021.8.19.0001, em trâmite na 45ª Vara Cível da 
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 

Por esta razão, o trabalho realizado tomou como referência a Avaliação Patrimonial 
realizada pela Empresa EMBRAPE & PRAXIS AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LTDA, através do 
Relatório 216.13805-E, realizado em novembro de 2016, no qual foi constatado a avaliação do 
imóvel em tela em R$ 4.865.578,52 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, 
quinhentos e setenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos). 

O referido imóvel foi dado em garantia à empresa RAÍZEN COMBUSTÍVEIS, através do 
contrato nº 127188, firmado em 22/11/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

METODOLOGIA – BENS MÓVEIS 

 

Para obtenção do valor de mercado, foi utilizado o “Método Comparativo de Dados do 
Mercado” e para os casos em que não conseguimos através de algum método, será aplicado o 
método de custo. 

 

AVALIAÇÃO – BENS MÓVEIS  

 

LISTA DE BENS MÓVEIS (OPERACIONAIS) AVALIADOS: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE V. UNIT V. TOTAL 

1 COMPRESSOR 7 R$ 18.000,00 R$ 126.000,00 

2 SEPARADOR COMPENSADO 2 R$ 5.800,00 R$ 11.600,00 

3 MOTOESMERIL 1 R$ 6.300,00 R$ 6.300,00 

4 FURADEIRA INDUSTRIAL 2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 

5 TORNO DE CORRER 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 

6 MÁQUINA DE SOLDA 3 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00 

7 CILINDRO DE SOLDA 1 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

8 SERRA CIRCULAR 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 

9 ESMERIL 2 R$ 200,00 R$ 400,00 

10 CILINDRO DE OXIGÊNIO 4 R$ 2.800,00 R$ 11.200,00 

11 SERRA CIRCULAR - BANCADA 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

12 PARAFUSADEIRA – TIRA PNEU 1 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 

13 GUINCHO GIRAFA 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

14 MÁQUINA LIMPEZA DE LONA 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

15 TORNO BANCADA INDUSTRIAL 7 R$ 2.300,00 R$ 16.100,00 

16 PRENSA HIDRÁULICA 1 3 R$ 16.000,00 R$ 48.000,00 

17 PRENSA HIDRÁULICA 2 2 R$ 3.700,00 R$ 7.400,00 

18 TESTE DE ALTERNADOR 2 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 

19 MAQ. COSTURA INDUSTRIAL 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

20 CONTADORA DE MOEDAS 3 R$ 4.500,00 R$ 13.500,00 

21 MOTOBOMBA D’AGUA 5 R$ 2.800,00 R$ 14.000,00 

22 CABINE DE VIGILÂNCIA 1 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 

23 SERRA TICO TICO 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

24  GERADOR 1 R$ 147.800,00 R$ 147.800,00 

 VALOR TOTAL   R$ 450.400,00 

 





 
 

 

LISTA DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) AVALIADOS: 

 

Tipo Ordem Placa Ano Modelo Chassi Valor 

            

Ônibus 27501 LLJ 1232 2010 Induscar Apache 9BM384078BB753614 28.000,00 

Ônibus 27506 LQG 6492 2012 Induscar Apache 9BM384078CB858212 80.000,00 

Ônibus 27509 LQT 4928 2012 Induscar Mondego 9BM382189DB881847 150.000,00 

Ônibus 27515 LQT 4929 2012 Induscar Apache 9BM382189DB882762 150.000,00 

Ônibus 27516 KQK 4298 2012 Induscar Mondego 9BM382189DB879378 30.000,00 

Ônibus 27517 LQT 4937 2012 Induscar Mondego 9BM382189DB879371 150.000,00 

Ônibus 27518 LLV 9705 2012 Induscar Mondego 9BM382189DB880103   30.000,00 

Ônibus 27522 KPJ 8075 2012 Induscar Apache 9BM382189DB880071 150.000,00 

Ônibus 27528 KXD 2713 2009 Induscar Apache 9BM3840789B652859 55.000,00 

Ônibus 27532 LRH 3222 2011 Induscar Apache 9BM384078BB769697 30.000,00 

Ônibus 27537 LQT 6036 2012 Induscar Mondego 9BM382189CB876741 150.000,00 

Ônibus 27538 LQG 6489 2012 Induscar Apache 9BM384078CB858489 80.000,00 

Ônibus 27541 KOS 5461 2012 Induscar Apache 9BM384078CB858491 80.000,00 

Ônibus 27544 LLL 7669 2011 Induscar Apache 9BM384078BB769717 70.000,00 

Ônibus 27548 KPJ 8076 2012 Induscar Mondego 9BM382189CB878119 150.000,00 

Ônibus 27550 LPJ 8743 2009 Induscar Apache 9BM3840789B652807 55.000,00 

Ônibus 27556 KNX 3204 2010 Induscar Apache 9BM384078AB701125 60.000,00 

Ônibus 27559 KQK 4299 2012 Induscar Mondego 9BM382189DB880415 150.000,00 

Ônibus 27560 LQT 6037 2012 Induscar Mondego 9BM382189DB880457 150.000,00 

Ônibus 27565 LKZ 3009 2009 Induscar Apache 9BM3840789B666749 55.000,00 

Ônibus 27566 KVL 5147 2011 Induscar Apache 9BM384078BB769804 30.000,00 

Ônibus 27567 LQT 6038 2012 Induscar Mondego 9BM382189DB879364 150.000,00 

Ônibus 27571 LLE 1757 2010 Induscar Apache 9BM384078AB710829 60.000,00 

Ônibus 27574 LPR 4815 2010 Induscar Apache 9BM384078AB734520 60.000,00 

Ônibus 27575 LQD 2815 2010 Induscar Apache 9BM384078AB700227 60.000,00 

Ônibus 27579 KPJ 8077 2012 Induscar Mondego 9BM382189CB876466 30.000,00 

Ônibus 27582 KZP 7231 2012 Induscar Apache 9BM384078CB855013 80.000,00 

Ônibus 27588 LQT 4930 2012 Induscar Mondego 9BM382189CB875713 150.000,00 

Ônibus 27589 LQT 4931 2012 Induscar Mondego 9BM382189CB876438 150.000,00 

Ônibus 27594 LQT 4932 2012 Induscar Mondego 9BM382189DB878603 150.000,00 

Ônibus 27597 KQP 4570 2009 Induscar Apache 9BM3840789B666732 55.000,00 

Ônibus 27603 LPL 2496 2009 Induscar Apache 9BM3840789B653889 55.000,00 

Ônibus 27606 KWN 6452 2014 Induscar Apache 9BM384078EB950048 140.000,00 

Ônibus 27610 LLE 1756 2010 Induscar Apache 9BM384078AB701025 60.000,00 





 
 

Ônibus 27611 LPR 4810 2010 Induscar Apache 9BM384078AB734065 60.000,00 

Ônibus 27612 LLG 5511 2010 Induscar Apache 9BM384078AB735181 60.000,00 

Ônibus 27615 LLL 7618 2011 Induscar Apache 9BM384078BB778907 70.000,00 

Ônibus 27616 LPL 6214 2009 Induscar Apache 9BM3840789B666753 55.000,00 

Ônibus 27617 KRS 3256 2014 Induscar Apache 9BM384078EB950044 140.000,00 

Ônibus 27619 LLE 1751 2010 Induscar Apache 9BM384078AB709111 28.000,00 

Ônibus 27621 KNX 7556 2010 Induscar Apache 9BM384078AB730381 12.000,00 

Ônibus 27622 LLL 7648 2011 Induscar Apache 9BM384078BB778873 70.000,00 

Ônibus 27625 LSB 3709 2011 Induscar Apache 9BM384078BB769692 30.000,00 

Ônibus 27629 KZK 2406 2010 Induscar Apache 9BM384078AB739765 28.000,00 

Ônibus 27630 LPR 4814 2010 Induscar Apache 9BM384078AB739947 28.000,00 

Ônibus 27632 LRI 3411 2014 Induscar Apache 9BM384078EB950066 140.000,00 

Ônibus 27633 KRQ 1061 2009 Induscar Apache 9BM3840789B653826 25.000,00 

Ônibus 27637 LTT 3300 2010 Induscar Apache 9BM384078AB730961 28.000,00 

Ônibus 27640 KNZ 2914 2011 Induscar Apache 9BM384078BB778497 70.000,00 

Ônibus 27643 KZN 6466 2012 Induscar Apache 9BM384078CB859155 80.000,00 

Ônibus 27644 KPJ 7118 2012 Induscar Mondego 9BM382189DB879062 150.000,00 

Ônibus 27645 LQT 4933 2012 Induscar Mondego 9BM382189DB879349    30.000,00 

Ônibus 27648 LQT 4934 2012 Induscar Mondego 9BM382189DB881638    30.000,00 

Ônibus 27649 LQT 4935 2012 Induscar Mondego 9BM382189DB881666   30.000,00 

Ônibus 27650 LQT 4936 2012 Induscar Mondego 9BM382189DB881692   30.000,00 

Ônibus 27651 LSX 6190 2014 Induscar Apache 9BM384078EB950904 140.000,00 

Ônibus 27652 KWK 6298 2014 Induscar Apache 9BM384078EB950916 140.000,00 

Ônibus 27653 KQB 4074 2014 Induscar Apache 9BM384078EB950900 140.000,00 

Ônibus 27654 LRI 3631 2014 Induscar Apache 9BM384078EB949126   90.000,00 

Ônibus 27674 LPQ-9419 2010 Induscar Mondego 9BM382189AB714021 120.000,00 

Ônibus 27676 LLL-7456 2011 Induscar Apache 9BM384078BB778870   30.000,00 

Ônibus 27679 LRI 3419 2014 Induscar Apache 9BM384078EB950906 140.000,00 

Ônibus 27680 LTV 5522 2014 Induscar Apache 9BM384078EB950012 140.000,00 

Ônibus 27682 LRI 3412 2014 Induscar Apache 9BM384078EB950898 140.000,00 

Ônibus 27683 KQB 4045 2014 Induscar Apache 9BM384078EB950902 140.000,00 

Ônibus 27684 LRI 3589 2014 Induscar Apache 9BM384078EB950875 140.000,00 

Caminhonete Acessório LIH 6883 1991 Bandeirante 9BR0J0050M1013528 20.000,00 

Caminhonete Acessório KOY 0F36 2001 Ford Ranger 8AFER12DX1J174132 30.000,00 

Caminhão Reboque LBP 7A52 1997 L 1620 9BM695014TB105941 80.000,00 

SOMATÓRIO 5.767.000,00 

 

 

 





 
 

 

 

 

VALORES DA AVALIAÇÃO 

 

     Considerando os imóveis e bens móveis, objeto deste laudo, o valor total avaliado fica 
assim descrito: 

Imóvel da Rua Viana Drumond 57.608.322,00 
Imóvel da Rua Ricardo Machado   4.865.578,52 
Bens móveis operacionais      450.400,00 
Bens móveis - veículos    5.767.000,00 

VALOR TOTAL 68.690.900,52 
 

VALOR DE MERCADO EM USO: 68.690.900,52 (sessenta e oito milhões, seiscentos 
e noventa mil, novecentos reais e cinqüenta e dois centavos.  

 

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021. 

 

____________________________ 

RODRIGO LUIZ BABINO 

CAU 100160-4 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 

 

FOTOS DOS BENS MÓVEIS OPERACIONAIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

ITEM 01 – COMPRESSOR 

 

 

ITEM 02 – SEPARADOR DE CONDENSADO 

 





 
 

 

ITEM 03 – MOTOESMERIL 

 

 

ITEM 04 – FURADEIRA INDUSTRIAL 

 





 
 

 

ITEM 05 – TORNO DE CORRER 

 

 

 

ITEM 06 – MAQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 

 

 

 





 
 

 

 

ITEM 07 –CILINDRO DE SOLDA 

 

ITEM 08 – SERRA CIRCULAR COM BRAÇO TELESCÓPICO 

 





 
 

 

 

ITEM 09 – ESMERIL PEQUENO 

 

ITEM 10 – CILINDROS DE OXIGÊNIO 

 





 
 

 

ITEM 11 – SERRA CIRCULAR COM BANCADA 

 

  

ITEM 12 – PARAFUSADEIRA / TIRA-PNEU  

 

 

 

 

 





 
 

 

ITEM 13 – GUINCHO GIRAFA 

 

ITEM 14 – MAQUINA LIMPEZA  

 

 





 
 

ITEM 15 – TORNO DE BANCADA INDUSTRIAL 

 

 

ITEM 15 – PRENSA HIDRAULICA 1 

 





 
 

ITEM 16 – CARREGADOR DE BATERIA 

 

 

 

ITEM 17 – PRENSA HIDRAULICA 2 

 

 





 
 

 

ITEM 18 – TESTE DE ALTERNADOR 

 

 

ITEM 19 – MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

ITEM 20 – CONTADORA DE MOEDAS 

 

 

ITEM 21 – MOTOBOMBA D’ÁGUA 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

ITEM 22 – CABINE DE VIGILÂNCIA 

 

ITEM 23 – SERRA TICO TICO 

 

           

 

 





 
 

ITEM 24 – GERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

 

FOTOS DOS VEÍCULOS 
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ANEXO 03 

 

LAUDO DE AVALIAÇÃO  

 

GARAGEM DA RUA RICARDO MACHADO  
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Aspecto frontal (acesso principal) do imóvel avaliando. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRABALHO SOLICITADO POR 
 

 
 

PARA USO DA 

 
 

PARA DETERMINAÇÃO DOS VALORES VENAL DE MERCADO & DE 
LIQUIDAÇÃO FORÇADA APLICÁVEIS AO IMÓVEL SITUADO À RUA 

RICARDO MACHADO, S/No, LOTE 2 DO PAL 13.759, VASCO DA GAMA, 
RIO DE JANEIRO (RJ). 

 

RELATÓRIO: 216.13805-E 
 

Rua Conde de Bonfim, 106, sl.205, Tijuca, Rio de Janeiro  (RJ), CEP 20520-053; PABX: (21) 2254-9962 
embrap@embrappraxis.com.br                  www.embrappraxis.com.br 

 
 

 
RESUMO DA AVALIAÇÃO: 

 

UNIDADE VALOR VENAL DE MERCADO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 
LOTE 2 DO PAL 13.759 R$ 4.866.000,00 R$ 3.270.000,00 

 
 

Rio de Janeiro, 07 de Novembro de 2016 
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INTRODUÇÃO/SUMÁRIO 
 
 
Para a realização do trabalho proposto foi realizada vistoria no local e no imóvel em Outubro/2016, 
objetivando a determinação do padrão construtivo e do estado de conservação. Não foram feitas 
medições detalhadas no local, as medidas apresentadas foram obtidas através de informações e 
documentos fornecidos pelo cliente e não foram realizadas análises estruturais. Sendo assim, não 
entramos no mérito dos imóveis apresentarem problemas nas instalações elétricas e hidráulicas ou 
vícios construtivos ocultos. 
 
As descrições, conclusões e comentários sobre o bem avaliado se baseiam nos dados colhidos “in loco” 
e através de documentos subsidiários cedidos para a elaboração do trabalho. 
 
Como este trabalho está restrito ao campo da engenharia de avaliações, não realizamos análises de 
documentação nem pesquisas cartoriais que comprovem aspectos legais quanto ao direito de 
propriedade, posse, hipotecas, execuções, etc. 
 
Todas as informações obtidas do Cliente ou de terceiros e reproduzidas neste relatório foram 
consideradas como fidedignas. 
 
Os valores buscados serão os de mercado, a serem calculados por comparatividade, e se referem 
apenas aos imóveis, não importando a atual atividade neles desenvolvidas nem as empresas que as 
exploram. Para tal, o presente trabalho foi desenvolvido em conformidade com as normas da ABNT, 
segundo as NBR-14653-1/2011 e NBR-14653-2/2011, buscando a apuração, de resultados com o Grau 
de Fundamentação I. 
 
O estudo assim definido será desenvolvido a seguir, em acordância com os dados obtidos junto aos 
documentos disponíveis quando de sua elaboração. 
 
Conceitualmente o trabalho partirá do plano geral - Região/Localidade - para o específico - a 
propriedade propriamente dita - sempre que a análise desta abrangência regional for fator de 
importância para a definição de valor. 
 
 
Para a ordenação dos resultados deste projeto, este volume foi dividido em cinco partes: 
 
• Parte A: trata da apresentação geral da Região de localização do Objeto da Avaliação, baseada em 

comentários, mapas e fotos. 
• Parte B: trata da descrição do Objeto da Avaliação. 
• Parte C: trata dos Critérios e Cálculos de Avaliação. 
• Parte D: apresenta a conclusão da avaliação e a Chancela da EMBRAP/PRAXIS. 
• Parte E - ANEXOS: apresenta fotos e documentos complementares, estes quando disponíveis. 
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PARTE A - LOCAL 
 
A.1 - DADOS CADASTRAIS DA PROPRIEDADE 

 
� Endereço: Rua Ricardo Machado, s/nº, Lote 2 do PAL 13.759. 
� Bairro: Vasco da Gama. 
� Região: VIIa Região Administrativa (São Cristóvão).  
� Distrito: Sede. 
� Município: Rio de Janeiro. 
� Estado: Rio de Janeiro. 
 
 
A.2 - LOCALIZAÇÃO NOS MAPAS (EM ESCALAS PROGRESSIVAMENTE MAIORES)  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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A.3 – VISUALIZAÇÃO DO LOCAL EM IMAGEM DE SATÉLITE (Google Earth) 
 

 
 

Nas figuras acima (Google Maps e Google Earth) o imóvel avaliando aparece destacado. 
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A.4 - A REGIÃO  
 
O bairro Vasco da Gama é recente. Foi criado por Decreto em 1998, em homenagem ao centenário do 
Club de Regatas Vasco da Gama; é onde se localiza a principal sede e o famoso estádio do clube, 
popularmente chamado de Estádio São Januário, em virtude da Rua São Januário, que margea o estádio.  
 
O novo bairro foi desmembrado de São Cristóvão e passou a compor, com ele e mais Benfica e 
Mangueira a Região Administrativa de São Cristóvão. O bairro apresenta cerca de 86 ha e 6300 
habitantes. Localizam-se também, dentro do Bairro, inúmeras indústrias e a favela Barreira do Vasco. 
 
A região de São Cristóvão (que no passado abrangia limites muito mais amplos que os atuais, incluindo a 
Praça da Bandeira) já foi um dos mais nobres setores da cidade. Testemunhou, depois, uma das mais 
radicais transformações ocupacionais já vistas na cidade, passando a ser um dos principais pólos locais 
de adensamento industrial e de grandes armazéns.  
 
Este processo de deslocamento das unidades industriais para a região consolidou a modificação do perfil 
que perdeu seu prestígio como área residencial nobre para tornar-se área fabril com suas condições de 
infra-estrutura, como abastecimento de água, transportes e instalações, sendo uma vantagem a mais 
como incentivo ao estabelecimento das empresas. 
 
Na década de 1960, muitas das grandes indústrias ali instaladas venderam seus terrenos e mudaram-se 
para locais menos valorizados, mas servidos pela Av. Brasil. Este êxodo, na realidade, foi ocasionado por 
problemas variados, entre eles sua posição geográfica e a estrutura viária do município, os limites do 
bairro - espremido entre bairros residenciais - que dificultavam sua expansão, e o interesse das 
sucessivas administrações em impulsionar o desenvolvimento de outros locais mais distantes na esteira 
de uma implantação industrial planejada (Distritos Industriais). Este conjunto de fatores provocou uma 
paulatina decadência do local nos segmentos residencial e industrial. A região passa, então, a concentrar 
pequenas indústrias e comércio atacadista. 
 
Paralelamente, com o fenômeno da descentralização, que, a partir da década de 70, atingiu o Centro da 
cidade, principalmente no setor terciário, muitas empresas deste segmento transferiram-se para região, 
reformando e ocupando antigas residências e beneficiando-se dos baixos preços e da proximidade do 
local com o próprio centro e com as principais vias de escoamento da cidade. 
 
Hoje a região não é mais predominantemente industrial, sendo que o setor terciário ganhou importância 
com a permissão para construções mistas, do tipo comercial-residencial. No segmento residencial a 
região permanece em estado de decadência, com exceção de trechos circunvizinhos à Quinta da Boa 
Vista. 
 
Desenvolveram-se também vários núcleos favelados, sendo o mais conhecido deles chamado "Barreira do 
Vasco", que ficou situado dentro dos limites do bairro Vasco da Gama. 
 
Em 2004, foi promulgada a Lei Complementar n.º 73 de 29 de julho de 2004, que instituiu o PEU São 
Cristóvão - Projeto de Estruturação Urbana  dos bairros componentes da VII Região Administrativa-São 
Cristóvão/UEP 05 (São Cristóvão, Mangueira, Benfica e Vasco da Gama). 
 
A.4 – O TRECHO  
 
O imóvel avaliando está situado na Rua Ricardo Machado, s/nº - que passa pelo Largo de acesso ao 
estádio.  
 
O local de situação enquadra-se, segundo a legislação urbanística vigente, como Zona de Comércio e 
Serviços (ZCS). Dista cerca de 2,0 Km da Estação Ferroviária de São Cristóvão, 5 km do bairro do Centro 
do Rio de Janeiro.  
 
O logradouro é via importante no contexto de circulação do bairro, desenvolvendo-se com perfil plano e 
traçado curvilíneo no trecho em estudo, com pista de rolamento asfaltada, passeios em cimentado e 
iluminação pública a vapor de mercúrio. Apresenta tráfego de veículos intenso.  
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No trecho abrangido pelo imóvel avaliando existe um grande desnível entre as Ruas Ricardo Machado 
(cota + 10 m) e sua paralela  Rua Ferreira de Araújo (cota + 50 m), que atinge substancialmente alguns 
lotes locais, entre os quais se inclui o avaliando. 
 
A foto a seguir mostra o trecho e aponta o imóvel: 
 

 
 
 
A.5 - CONSIDERAÇÕES BÁSICAS SOBRE AS POSTURAS MUNICIPAIS PARA O LOCAL 
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PARTE B – O IMÓVEL 
 
 
B.1 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE AVALIADA: 
 
Trata-se de um terreno de uso comercial, que compõe parte das propriedades da empresa TRANSPORTES 
VILA ISABEL S.A. e hoje sublocado como garagem de ônibus da companhia TREL. 
 
Suas características básicas foram obtidas durante a vistoria local e através de documentos subsidiários. 
 
O imóvel e o ambiente circundante podem ser visualizados na foto abaixo (Google Earth): 
 

 
 
 
B.2. DESCRIÇÃO: 
 
O terreno está localizado na Rua Ricardo Machado, s/nº - Lote 02 do PAL 13759, no Bairro Vasco da 
Gama – Rio de Janeiro - RJ. 
 
O terreno tem como pontos de referência o estádio de São Januário do Clube de Regatas Vasco da Gama 
que está à 200m a sua direita e pelo lado esquerdo, está a 900m de um dos acessos para a Avenida 
Brasil. 
 
• Caracterização: lote urbano, convencional, frontal. 
• Acesso: direto, pelo logradouro principal. 
• Forma: Trapézio irregular. 
• Pavimentação interna: Revestimento precário tendo partes com pó de pedra, partes com camadas de 

concreto e /ou cimentadas e área maior com terra compactada com vasta vegetação ao fundo na 
altura do barranco (parte em aclive). 

• Topografia: Plano com aclive no fundo (sem acesso pietonal). 
• Dimensões: 
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∗ Frente: 38,00 m; 
∗ L. Direito: 67,24 m; 
∗ L. Esquerdo: 78,23 m; 
∗ Fundos: 57,20 m. 

 
• Área total: 3.380,74 m². 
 

 
 
 
B.2.1 – CARACTERÍSTICAS E BENFEITORIAS DO TERRENO: 
 
� Conotação básica: Um banheiro com 1,80m² de uso dos motoristas. 
� Projeto da edificação: trata-se de uma pequena área coberta por telhas de fibrocimento sustentadas 

por estrutura de madeira com um banheiro construído em alvenaria, junto ao alinhamento frontal 
com o lateral esquerdo do terreno. 

� Localização no terreno: ocupa-o parcialmente. 
 
� Aspectos Construtivos: 
 

∗ Infraestrutura: fundações rasas; 
∗ Superestrutura: alvenaria de tijolos; 
∗ Lajes: convencionais em concreto armado; 
∗ Cobertura: lajes impermeabilizadas;  

 
� Equipamentos e Instalações: 
 

∗ Instalações elétricas: convencionais com pontos de tomadas e luz nos compartimentos; 
∗ Instalações hidráulicas: convencionais com tubulações embutidas na alvenaria. 

 
� Padrão de edificação: normal, segundo NBR-12721/07 da ABNT. 
� Materiais básicos empregados no revestimento e acabamento da edificação: 
 

∗ Fachada: O terreno é circundado por muro de alvenaria com chapisco sem pintura. Possui uma 
única entrada guarnecida de um portão de ferro “de correr” por onde se faz o acesso pietonal e 
dos ônibus na empresa TREL. 

 
� IAT: 3,0.  
� Zoneamento: ZR2-SC - AEIS 





 

216.13805-E                                                3 8  A N O S   D A N D O    V A L O R   A O   Q U E   É   S E U 10 

PARTE C - AVALIAÇÃO 
 
 
C.1. PREMISSAS/METODOLOGIA: 
 
No presente caso, adotaremos o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado com 
Tratamento por Fatores. 
 
O Método Comparativo Direto de Dados de Mercado identifica o valor de mercado do bem por meio de 
tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes das amostras, sendo que 
estas, preferencialmente, devem apresentar características mais semelhantes possíveis às do bem 
avaliando, com fontes de informação identificada e diversificada, e de preferência contemporâneas com a 
data de referência da avaliação. 
 
Os dados disponíveis serão analisados e comparados aos do imóvel a avaliar. Esta comparação impõe o 
cômputo de diversos fatores, alguns de ordem conceitual e subjetiva. Os fatores de ajuste adotados para 
homogeneizar as amostras colhidas em pesquisa servem para corrigir distorções quanto à confiabilidade 
das amostras, quanto à sua localização, tamanho de testada ou área, profundidade do lote, padrão 
construtivo, estado de conservação, ponto comercial, existência de equipamento urbano, etc. 
 
A aplicação de um ou mais desses fatores irá variar de acordo com o que indicar a análise de cada caso e 
objetivará, sempre, equiparar as amostras à realidade da propriedade avalianda. 
 

FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO 
 
Fator de Fonte - Oferta 
 
Com a finalidade de isolar a eventual existência da elasticidade das ofertas, os preços unitários pedidos 
nos elementos comparativos relativos a ofertas foram abatidos em 10%, para posterior consideração dos 
dados nos cálculos estatísticos.  
 
Fator de Local (Transposição)  
 
Para a transposição de valores, do local onde se encontram os elementos comparativos para o local de 
referência, eleito como o de situação do imóvel, é utilizado o fator transposição.  
 

Localização (Ft): expressa as diferentes localidades do ponto de vista comercial. 
 
Ft = Setor Urbano(avaliando)/Setor Urbano (elemento), onde Setor Urbano é obtido por meio da 
Planta de Valores publicada pela Prefeitura do Rio de Janeiro-RJ. 
 

http://www2.rio.rj.gov.br/smf/siam/logradouro.asp 
 
 
 
 
Fator Área  
 
Para homogeneização dos elementos comparativos no que se refere à área que apresentam foi utilizado o 
fator de área em conformidade com as prescrições do livro “Curso Básico de Engenharia Legal e de 
Avaliações”, de autoria de Sérgio Antônio Abunahman, publicado pela Editora Pini:  
  
                    Fa = (área de elemento pesquisado/área do avaliando)n   onde: 
 

• n = 1/4, para diferenças de áreas inferiores a 30%,  
• n = 1/8, para diferenças de áreas superiores a 30%. 
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Fator Topografia 
 
Para a análise da topografia foram utilizados índices determinados pelo IBAPE para o avaliando e os 
elementos de referência, aplicados ao modelo segundo expressão abaixo: 
 
                                 Ftopografia = Índice avaliando/Índice elemento 
 

Topografia Depreciação Fator 
Terreno Plano 0% 1,00 
Declive até 5% 5% 0,95 
Declive de 5% até 10% 10% 0,90 
Declive de 10% até 20% 20% 0,80 
Declive acima de 20% 30% 0,70 
Em aclive até 10% 5% 0,95 
Em aclive até 20% 10% 0,90 
Em aclive acima de 20% 15% 0,87 
Abaixo do nível da rua até 1,00 m 0% 1,00 
Abaixo do nível da rua de 1,00m até 2,50m 10% 0,90 
Abaixo do nível da rua de 2,50m até 4,00m 20% 0,80 
Acima do nível da rua até 2,00m 0% 1,00 
Acima do nível da rua de 2,00m até 4,00m 10% 0,90 

 
Fator de Testada  
 
Fator que complementa a composição dos fatores de forma (área, testada e profundidade) para a 
formação do valor, incluída através do modelo abaixo: 
 

Ftestada= (testada do avaliando/testada do elemento pesquisado)f, 
 
dentro do limite de [0,80;1,20], sendo f = 0,25, conforme tabela IBAPE para expoente do fator testada 
considerando Grupo III (Zona Comercial Padrão Médio). 
 
Fator Profundidade 
 
A profundidade estando fora dos limites recomendados pela zona de norma (inferior à mínima ou 
superior à máxima) atua sempre como fator desvalorizante e, portanto, a profundidade de valor maior 
deve estar sempre em denominador. A frente vai atuar como fator valorizante se for maior que a de 
referência e desvalorizante se for menor que a frente padrão. Os índices determinados e aferidos no local 
foram aplicados, quando necessário, de acordo com a sensibilidade do engenheiro avaliador. 
 
Fator Esquina 
 
Com a finalidade de ajustar as variações de valores em relação ao número de frentes para logradouros, 
foi aplicado um ajuste de no máximo 20% aos elementos que não são de esquina. 
 
Fator Outros 
 
Quando observadas outros características próprias dos elementos utilizados na avaliação que interferem 
diretamente na formação do valor final, é utilizado um fator extra, no caso o “fator outros”, para alinhar 
tais características.  
 
Em determinadas avaliações verificamos que o preparo e adequação do terreno (terraplanagem, 
demolição e limpeza) em função de sua capacidade de aproveitamento e utilização possuem influência 
para a formação do valor, incluída na avaliação através do “Fator Outros”. 
 
Os índices desta variável são definidos conforme sensibilidade do avaliador através do contato com os 
corretores da região, dados de obras executadas, da topografia e do tipo de solo, limitando os valores 
numa variação de ± 15%, quando necessário.  
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C.2. TABELAS AUXILIARES: 
 

VIDA ÚTIL – CONFORME IBAPE 
 

TABELA - VIDA REFERENCIAL X VALOR RESIDUAL

CLASSE TIPO PADRÃO

20

SIMPLES 60 20

ECONOMICO 60

20

SUPERIOR 60 20

MÉDIO 60

COMERCIAL

GALPÕES

20

LUXO 50 20

APARTAMENTO

FINO 50

ESCRITÓRIO
20

SUPERIOR 60 20

MÉDIO 60

20

SIMPLES 70 20

ECONOMICO 70

20

LUXO 50 20

FINO 50

5

10

0

0

VIDA REFERENCIAL VALOR RESIDUAL
(ANOS) (%)

RESIDENCIAL

BARRACO
RÚSTICO

SIMPLES

RÚSTICO

PROLETÁRIO

SIMPLES

MÉDIO

SUPERIOR

ECONÔMICO

LUXO

60

60

70

70

70

70

60

60

CASA
20

20

20

20

20

20

20

20

FINO

20

SIMPLES 60 20

60RÚSTICO

20

SUPERIOR 80 20

80MÉDIO

 
PADRÃO CONSTRUTIVO – CONFORME IBAPE 

 

IBAPE / SP

CLASSE
TIPOLOGIA 
CONSTRUTIVA

PADRÃO 
CONSTRUTIVO INTERVALO DE VALORES

Mínimo entre Médio entre Máximo

1.1.1- Padrão Rústico 0,060 0,075 0,090 0,105 0,120
1.1.2- Padrão Simples 0,132 0,144 0,156 0,168 0,180

1.2.1- Padrão Rústico 0,360 0,390 0,420 0,450 0,480
1.2.2- Padrão Proletário 0,492 0,534 0,576 0,618 0,660
1.2.3- Padrão Econômico 0,672 0,729 0,786 0,843 0,900
1.2.4- Padrão Simples 0,912 0,984 1,056 1,128 1,200
1.2.5- Padrão Médio 1,212 1,299 1,386 1,473 1,560
1.2.6 -Padrão Superior 1,572 1,674 1,776 1,878 1,980
1.2.7- Padrão Fino 1,992 2,214 2,436 2,658 2,880
1.2.8 -Padrão Luxo

1.3.1-Padrão Econômico 0,600 0,705 0,810 0,915 1,020
1.3.2-Padrão Simples Sem elevador 1,032 1,149 1,266 1,383 1,500

Com elevador 1,260 1,365 1,470 1,575 1,680
1.3.3-Padrão Médio Sem elevador 1,512 1,629 1,746 1,863 1,980

Com elevador 1,692 1,809 1,926 2,043 2,160
1.3.4-Padrão SuperiorSem elevador 1,992 2,109 2,226 2,343 2,460

Com elevador 2,172 2,289 2,406 2,523 2,640
1.3.5-Padrão Fino 2,652 2,859 3,066 2,853 2,640
1.3.6-PadrãO Luxo

2.1.1-Padrão Econômico 0,600 0,690 0,780 0,870 0,960
2.1.2-Padrão Simples Sem elevador 0,972 1,089 1,206 1,323 1,440

Com elevador 1,200 1,305 1,410 1,515 1,620
2.1.3-Padrão Médio Sem elevador 1,452 1,554 1,656 1,758 1,860

Com elevador 1,632 1,734 1,836 1,938 2,040
2.1.4-Padrão SuperiorSem elevador 1,872 1,959 2,046 2,133 2,220

Com elevador 2,052 2,169 2,286 2,403 2,520
2.1.5-Padrão Fino 2,532 2,799 3,066 3,333 3,600
2.1.6-Padrão Luxo

2.2.1- Padrão Econômico 0,240 0,300 0,360 0,420 0,480
2.2.2- Padrão Simples 0,492 0,609 0,726 0,843 0,960
2.2.3- Padrão Médio 0,972 1,149 1,326 1,503 1,680
2.2.4- Padrão Superior

3.1.1- Padrão Simples 0,060 0,090 0,120 0,150 0,180
3.1.2- Padrão Médio 0,192 0,219 0,246 0,273 0,300
3.1.3- Padrão Superior 0,312 0,384 0,456 0,528 0,600

ESPECIAL GRUPO 3.1 COBERTURA

Acima de 1,69

Acima de 3,61

GRUPO 2.2 GALPÃO

VALORES DE EDIFICAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS

RESIDENCIAL

GRUPO 1.1 BARRADO

GRUPO 1.2 CASA

Acima de 2,89

GRUPO 1.3
APARTAMENTO

Acima de 3,49

COMERCIAL 
SERVIÇO 

INDUSTRIAL

GRUPO 2.1
ESCRITÓRIO
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO – CONFORME TABELA DE ROSS HEIDECKE. 
 

Sendo:
1 a novo

1,5 b entre novo e regular
2 c regular

2,5 d entre regular e reparos simples
3 e reparos simples

3,5 f entre reparos simples e importantes
4 g reparos implortantes

4,5 h entre reparos importantes e sem valor
5 i sem valor

TABELA DE ROSS-HEIDECKE - Depreciação Física - Fato r "k"

 
 
 
 
C.3. NÍVEL DE FUNDAMENTAÇÃO: 
 
É importante, também, enfatizar, que o presente trabalho será desenvolvido através dos procedimentos 
matemáticos recomendados pelas NBR-14653- Parte 1 (Procedimentos gerais) /Parte 2 (Imóveis 

urbanos) da Associação Brasileira de Normas Técnicas buscando a apuração de resultados com o nível de 
“Fundamentação II” e “Precisão II”. 
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C.4 - PESQUISA DE MERCADO  
 
C.4.1 - RELAÇÃO DOS ELEMENTOS DA AMOSTRA: 
 

Data:

UF:

Área construída (m²): Apoio/Edícula: Total:

Área terreno (m²):

Nº dorm. Nºsuíte 0 N.º vagas

Status

Data:

UF:

Área construída (m²): Apoio/Edícula: Total:

Área terreno (m²):

Nº dorm. Nºsuíte 0 N.º vagas

Status

Data:

UF:

Área construída (m²): Apoio/Edícula: Total:

Área terreno (m²):

Nº dorm. Nºsuíte 0 N.º vagas

Status

Data:

UF:

Área construída (m²): Apoio/Edícula: Total:

Área terreno (m²):

Nº dorm. Nºsuíte 0 N.º vagas

Status

Data:

UF:

Área construída (m²): Apoio/Edícula: Total:

Área terreno (m²):

Nº dorm. Nºsuíte 0 N.º vagas

Status

Topograf ia:

Esquina:

URL:

URL:

URL:https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-sao-cristovao-zona-norte-rio-de-janeiro-2500m2-venda-RS3000000-id-71514030/?__vv=nav:1

40,00

10,00

Topograf ia:

nov/16

nov/16

nov/16

nov/16

nov/16

Esquina:

Endereço:

Elemento Comparativo 5

Testada:

Fonte/ telefone:

Elemento Comparativo 3

Elemento Comparativo 4

0,00

2.500,00          Testada:

0

Elemento Comparativo 1

Elemento Comparativo 2

4.600,00          Testada:

Preço de venda

1.040,00          

URL:

1685,8300

0,000

Topograf ia:

1242,5900

0,000

Em aclive até 10%

0,00

SIMTestada:

0,00

30,00

Rio de Janeiro

Setor Urbano: 662,7200

Declive de 10% até 20%Topograf ia:

Lince Imobiliária / (21) 2569-0138 (21) 2204-0063

Rua Amazonas, nº 140

8.000.000,00R$      

0,00

1.800,00          Testada:

20,00

http://www.zapimoveis.com.br/oferta/venda+terreno-p adrao+s-cristovao+zona-norte+rio-de-janeiro+rj+3.00 0m2+RS2000000/ID-9181709/?paginaoferta=1

Zoneamento

0,00

São Cristóvão

Fonte/ telefone:

Preço de venda

NÃOEsquina:Terreno Plano

SIMEsquina:

Rio de Janeiro

Terreno Plano

Cidade: RJ

0,00

RJ

ZR1-SCNova Época Imobiliária / (21) 3559-6700

R$/m² construído

A VENDA

ZUM 1-SC

Terreno

3.000,00          

Zoneamento

Empreendimento: Terreno

1.739,13R$                              R$/m² construído
Obs.:

ZR2-SC

São Cristóvão

Fonte/ telefone:

Bairro: Cidade:

Endereço:

Fonte/ telefone:

São CristóvãoBairro:

Empreendimento:

Rua São Luiz Gonzaga, próximo da Honda Motos

RJCidade: Rio de Janeiro

Setor Urbano: 1102,9200

0,000

A VENDA

Sérgio Luiz / (21) 3825-5767

Setor Urbano: 1685,8300

0,00

Zoneamento

A VENDA

ZUM1-SC

IAT: 2,0

2.700.000,00R$      

0 0

3.000.000,00R$      R$/m² construído 1.200,00R$                              

0

Bairro: Cidade:

Endereço: Rua São Luiz Gonzaga, nº 1623

Obs.:

Empreendimento:

Prohome Imobiliária / (21) 2516-4199

IAT: 3,0

0

25,00

Rua da Liberdade, nº 25

RJ

Preço de venda
Obs.:

Cidade:

0

NÃO

Zoneamento

A VENDA

0,000

666,67R$                                 

RJ

Próximo ao CADEG. IAT: 5,5

Empreendimento:

São Cristóvão

http://www.imovelweb.com.br/propriedades/terreno-sao-cristovao-2927023212.html

Preço de venda

2.000.000,00R$      

Setor Urbano:

Terreno Plano Esquina:

Fonte/ telefone:

Endereço:

Bairro: Rio de Janeiro

Topograf ia:

2.596,15R$                              

NÃO

Obs.: Terreno com duas frentes, utilizado como estacionamento. IAT: 1,5

0,00

0

9.000.000,00R$      R$/m² construído 5.000,00R$                              A VENDA

Zoneamento

Setor Urbano:

Caju 

ZP

0 -

IAT: 1,5
Preço de venda
Obs.:

R$/m² construído

Terreno

0

URL:

Bairro:

Empreendimento:

Endereço:

Michael Shehadeh / (21) 98199-0502

Rua Monsenhor Manuel Gomes, próximo ao nº 300

Terreno 

Rio de Janeiro

 
Data:

UF:

Área construída (m²): Apoio/Edícula: Total:

Área terreno (m²):

Nº dorm. Nºsuíte 0 N.º vagas

Status

nov/16Elemento Comparativo 6

Obs.: IAT: 2,0

0 0

Topograf ia: Terreno Plano

URL:https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-sao-cristovao-zona-norte-rio-de-janeiro-6400m2-venda-RS15000000-id-74235437/?__vv=nav:1

5000,00

Fonte/ telefone: AT Apartamentos / (21) 96419-6942 Zoneamento

Preço de venda 15.000.000,00R$    R$/m² construído 3.000,00R$                              A VENDA

NÃO

Setor Urbano: 1139,0700

Testada:6.400,00          30,00

Empreendimento: Terreno com benfeitoria

Endereço: Rua Conde de Leopoldina, nº 725

ZR2-SC

Esquina:

Bairro:

5.000,00

São Cristóvão Cidade: Rio de Janeiro RJ
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C.4.2 – LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS: 
 

 
 

 
C.4 - HOMOGENEIZAÇÃO DE DADOS & RESULTADO: 
 

Aval. 3.380,74

Corpo Principal: 0,00

Apoio/Edícula: 0,00

Corpo Principal: 0,00

Apoio/Edícula: 0,00

Corpo Principal: 0,00

Apoio/Edícula: 0,00

Corpo Principal: 0,00

Apoio/Edícula: 0,00

Corpo Principal: 0,00

Apoio/Edícula: 0,00

Corpo Principal: 5.000,00 Galpões Médio 1,326 40

Apoio/Edícula: 0,00

✖

Endereço

Rua São Luiz Gonzaga, próximo da Honda Motos

Rua Monsenhor Manuel Gomes, próximo ao nº 300

Rua Amazonas, nº 140

Rua Ricardo Machado Lote 2 PAL 13.759

2.500,00

1.040,00

4.600,00

5

Rua São Luiz Gonzaga, nº 1623

Rua da Liberdade, nº 25

1

1.800,00

6.400,00

3.000,00

6

Nº Área Terreno (m²)

Rua Conde de Leopoldina, nº 725

2

3

4

Área Construída (m²) Tipo de Edificação
Padrão de 

Acabamentos
Idade

 
 

1.139,0700 38,00 0,87 1,0 -

0,00 1,000

0,00 1,000

0,00 1,000

0,00 1,000

0,00 1,000

0,00 1,000

0,00 1,000

0,00 1,000

0,00 1,000

0,00 1,000

g 1.463,85 1,15 2.232,22 0,296

0,00 1,000
1,00

9.000.000,00        

1139,0700 30,00 0,80

0,80

1,00

0,80

0,95

1,00

2.700.000,00        

0,80

1242,5900 30,00 0,80

0,80 3.000.000,00        

1,00

1685,8300

15.000.000,00       

1685,8300 10,00

25,00

0,80

2.000.000,00        

8.000.000,00        

TopografiaTestadaSetor Urbano Preço Pedido (R$)Oferta

1102,9200 20,00

662,7200 40,00

Dep.
Estado de 

Cons.
CUB/CUP 
(R$/m²)

Custo Final 
(R$/m²)

BDI (%)
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OBS: PARA O DESCONTO DAS BENFEITORIAS FOI UTILIZADO O CÁLCULO EQUIVALENTE PELO 
RESPECTIVO CUSTO (http://tcpoweb.pini.com.br/IndiceCustoSel.aspx). 
 

Local. Área Topografia Testada Profundidade Esquina Outr os
Fator 

Acumulado

Aval. - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - -

Unitário 
médio 

1.957,41 39,92% 57,93% 58,09% 63,02% 61,84% 56,18% 61,84% 1.439,21 1.439,21

1.358,80               

1.719,31

1,0000

1,0830 0,8696 1,0609

1,0609

5

0,9167 0,9706

1,0000

0,8500 1,0000 1.719,310,4298

1,0000

4.000,00               0,6757 0,9242 0,8696 1,1104

0,8612

1.172,271,0000 1,2211 1.172,27

1,0392

1.377,12

Fatores de Ajustes para Terreno Unit.Homg 
(R$/m²)

1,0135 1.377,12

0,8630

0,9273 1,0870

1

2 1.391,30               

2.076,92               

1,00006

1,5000

4

0,6757

960,00                  1,03283

0,6082

0,8696

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,9130

1,1741 1,0000

1,0000

Nº

0,8696 1,2000 1,0000 1,0000 1,0000 1.263,23 1.263,23

Unit.Saneado 
(R$/m²)

Unitário do 
Terreno (R$/m²)

1,1961 1.664,10 1.664,100,9873 1,0000 0,8000 1,0000

 
 

Condição isolado Ausente
Local Obrigatório 39,92% 49,04%

Área Obrigatório 57,93% 20,63%

Topografia Obrigatório 58,09% 25,76%

Testada Obrigatório 63,02% 26,11%

Profundidade Obrigatório 61,84% 16,85%

Esquina Obrigatório 56,18% 30,64%

Outros Complementar 61,84% 16,85%

Usar

Usar

Resultado

Usar

Usar

Usar
Coeficientes

Validação dos Fatores por análise do coeficiente de  variação

Usar

Usar  
 

 
 

HOMOGENEIZAÇÃO

Unitário Médio Saneado (R$/m²)

Coeficiente de Variação 61,84%

Limite Superior (R$/m²) (+30%)

Número de elementos

Desvio Padrão

1.870,97

Limite Inferior (R$/m²) (-30%)

DADOS INICIAIS
Número de elementos 5

1.957,41
1210,38

1.439,21Unitário Médio Homogeneizado (R$/m²)

1.007,44

5

 

1.605,09 11,53%

1.273,32 -11,53%

Valor de Mercado p/ Venda Terreno (R$)

FORMAÇÃO DE VALOR

SANEAMENTO

4.865.578,52

Área do Terreno(m²)

4.866.000,00

1.439,21

Número de elementos saneados

3.380,74

1.439,21

Desvio Padrão

Coeficiente de Variação

t de Student

Intervalo de Confiabilidade

Unitário Médio Saneado (R$/m²)

Limite Superior (R$/m²)

Valor de Mercado p/ Venda (terreno) (R$)

Limite Inferior (R$/m²)

16,85%

23,05%

5

1,53

Unitário (R$/m²)

242,44

 
 
Considerando os atributos do objeto perante o campo amostral, escolhemos, para a presente avaliação, o 
valor central do intervalo, ou seja: R$ 4.865.578,52 que arredondamos para R$ 4.866.000,00. 
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C.5 - GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO:  
 
Na definição dos valores de mercado para compra e venda da propriedade avalianda, como na aplicação 
do método comparativo direto de dados de mercado, o grau de fundamentação atingido foi o Grau II 
e o de precisão foi o Grau III, conforme tabelas abaixo: 
 

TABELA 3 DO ITEM 9 DA ABNT 14.653 – GRAU DE FUNDAMENTAÇÂO 

Item Descrição 
Pontuação 

 
Grau 

III II I 

1 Caracterização do 
imóvel Avaliando 

2 Completa quanto a todos 
os fatores analisados 

Completa quanto aos 
fatores utilizados no 

tratamento 

Adoção de situação 
paradigma 

2 

Quantidade mínima 
de dados de 

mercado 
efetivamente 

utilizados 

2 12 5 3 

3 Identificação dos 
dados de mercado 

2 

Foram apresentadas 
informações relativas a 
todas as características 
dos dados analisadas, 

com foto e 
características 

observadas pelo autor do 
laudo. 

Foram apresentadas 
informações relativas a 
todas as características 
dos dados analisadas 

Foram apresentadas 
informações relativas a 
todas as características 

dos dados 
correspondentes aos 

fatores utilizados 

4 

Intervalo admissível 
de ajuste para cada 

fator e para o 
conjunto de fatores 

1 0,80 a 1,25 0,5 a 2,00 0,40 a 2,50 

Total pontuação atingida 7 Itens obrigatórios atingidos: 2 e 4 no mínimo do grau II 
 
Enquadramento: 
 

TABELA 4 DO ITEM 9 DA ABNT 14.653  – GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO II 
Graus III II I 

Pontos Mínimos 10 6 4 
Itens Obrigatórios no 
grau correspondente 

2 e 4 no Grau III, com os 
demais no mínimo no grau 

II 

2 e 4 no mínimo no Grau II 
e os demais no mínimo no 

grau I 

Todos, no mínimo no 
grau I 

 
Amplitude do Intervalo de Confiança 23,05% 

 
TABELA 5 DO ITEM 9 DA ABNT 14.653  – GRAU DE PRECISÃO III 

Descrição 
Grau 

III II I 
Amplitude do Intervalo de confiança de 80 % 
em torno da estimativa de tendência central 

<= 30% <= 40% <= 50% 

 
 
C.6 - VALOR FINAL COM LIQUIDEZ FORÇADA 
 
No caso de uma liquidação forçada, este valor reflete o valor de um bem para uma venda em um curto 
espaço de tempo, em uma situação de baixa demanda e alta oferta. 

 
Desta forma, os valores de liquidação para venda conduzem sempre a um valor abaixo do valor de 
mercado, pois é transgredida uma das principais condições de mercado do bem que é a sua velocidade 
de venda. 
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De acordo com pesquisa realizada junto aos corretores do mercado imobiliário da região, definimos o 
tempo aproximado em que o mercado absorveria o imóvel e que serão calculadas conforme planilha 
abaixo:  
 

 VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

Despesas Fixas 

IPTU 0,05% sobre o valor do imóvel ao mês

Manutenção 0,05% sobre o valor do imóvel ao mês

Administração 0,05% sobre o valor do imóvel ao mês

Condomínio 0,00% sobre o valor do imóvel ao mês

TOTAL 0,15% sobre o valor do imóvel ao mês

Despesas Financeiras

Taxa SELIC :  14,00% ao ano

Inflação ( Média entre INPC/FIPE/IGPM/IGPDI ): 9,45% ao ano

COP = [ ( 1,00 + Tx CDB / 1,00 + Inflação ) – 1,00 ) ] 

COP = 4,1571% ao ano

COP = ( 1,00 + COP ao ano)  ̂1/12   – 1
COP = 0,3400% ao mês

Despesas Totais ( DT ) = Despesas Financeiras + Despesas Fixas

DT =[ ( 1,00 + COP ) x (1,00 + Desp.Fixas ) - 1,00 ] 
DT = 0,4905%

CÁLCULO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA (VLF)

 i = 0,4905%   =  DT

VF = -4.136.100,00
n  = 48 meses

VLF = (VF) / ( 1,00 + i )  ̂n 

VLF = 
VLF arred. =
Redução = 33%

R$ 3.270.309,94
R$ 3.270.000,00

Valor total calculado a partir do Limite inferior do Intervalo de 
confiança

velocidade de venda ( tempo médio de absorção pelo mercado)

ao mês sobre o valor do imóvel

 
 

 
Assim, as despesas fixas consideradas para o cálculo da liquidez serão as que incidem no tempo de 
venda no mercado, após a absorção do imóvel pela instituição, e passam a ser: despesas fixas (Correção 
de problemas; ITBI; Despesas Cartoriais; Administração; IPTU, Condomínio). 
 
Com isto, definimos o tempo aproximado em que o mercado absorveria o imóvel e descontamos do valor 
as despesas que incorrerão ao longo deste tempo. 
 
Tempo de absorção: 48 meses (cenário pessimista – velocidade de venda) 
Taxa de desconto: 0,4905 % (despesas totais) 
 

http://www.valor.com.br/valor-data/indices-financeiros/indicadores-de-mercado 

 
Portanto, para criarmos condições de liquidação em tempo mais curto será necessário que, sobre o valor 
de mercado para compra e venda, apliquemos um deságio que tenha equivalência ao tempo esperado, no 
presente caso em torno de 33%, resultando no valor de R$ 3.270.000,00. 
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PARTE D - CONCLUSÃO 
 
Definimos, nas cifras abaixo, os valores aplicáveis à unidade referenciada, componentes das 
propriedades do cliente, situada à Rua Ricardo Machado, s/nº, Lote 2 do PAL 13.759, Vasco da 
Gama, Rio de Janeiro(RJ), de acordo com os cálculos desenvolvidos nos item anterior. 
 

UNIDADE VALOR VENAL DE MERCADO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 
LOTE 2 DO PAL 13.759 R$ 4.866.000,00 R$ 3.270.000,00 

 
Para a obtenção deste valor foram adotadas as técnicas que, a nosso ver, eram as mais indicadas no 
presente caso. Por outro lado, a propriedade foi considerada como inteiramente livre e desembaraçada de 
todo e qualquer ônus ou restrição, nesta data. 

Este trabalho foi realizado pela Equipe Técnica do Departamento de Avaliações da EMBRAP/PRAXIS. 
Em sua elaboração foram seguidos os critérios mais indicados da Engenharia de Avaliações. 
   
Para quaisquer esclarecimentos adicionais, colocamo-nos à sua inteira disposição. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 07 de Novembro de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rua Conde de Bonfim, 106, sl.205, Tijuca, Rio de Janeiro  (RJ), CEP 20520-053; PABX: (21) 2254-9962 
embrap@embrappraxis.com.br                www.embrappraxis.com.br 
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PARTE E – ANEXOS 
FOTOS 

 

   
Vista da Rua Ricardo Machado nos dois sentidos. 

 

   
Aspectos da fachada frontal do imóvel “objeto avaliando”. 

 

   
Aspectos do acesso e vista parcial interna do pátio de estacionamento. 
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Aspectos internos do terreno por outros ângulos. 

 
 

   
Aspectos internos do terreno por outros ângulos (parte da lateral direita e fundo). 

 
 

   
Aspectos da área de apoio e do banheiro de uso dos motoristas. 
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