EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE
CARAÍCUIBA - SP.

PROCESSO Nº 1007604-41.2019.8.26.0127
AUTOR: Condomínio Flex Carapicuíba III
RÉU: Evandro Vicentino de Oliveira Antunes

CLÉCIO OLIVEIRA DE CARVALHO, Leiloeiro Público Oficial
regularmente inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 889, Perito Certificado pelo
Conselho Nacional dos Peritos Judicias – CONPEJ, honrado com a nomeação nos presentes autos, neste
ato oficiando na qualidade de perito judicial e Auxiliar da Justiça nos termos do artigo 149, 156 e SS do
Código de Processo Civil, concomitante à descrição nº 3544, item “E” da Classificação Brasileira de
Ocupações – CBO, Emita pelo Ministério do Trabalho, vem respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, apresentar o LAUDO DE AVALIAÇÃO do imóvel objeto da penhora, pugnando-se pela
exposição do presente trabalho às partes.
Cumpre informar, que após intimadas as partes e transcorrido o
prazo de impugnação do presente laudo, serão designados os leilões, salvo determinação judicial em
contrário.

TERMOS EM QUE,
P. DEFERIMENTO
Carapicuíba, 28 de maio de 2021.

CLÉCIO OLIVEIRA DE CARVALHO
Leiloeiro Público oficial
Perito Judicial

1

Sumário
1 - PRELIMINARES....................................................................................................................................... 3
1.2- Da identificação do imóvel avaliando. ................................................................................................ 3
1.3- DO MÉTIDO UTILIZADO – NÍVEL DE COMPLEXIDADE ......................................................................... 3
2- DA LOCALIZAÇÃO – MAPA – IMAGENS .................................................................................................. 4
3. QUADRO AMOSTRAL – DADOS COMPARATIVOS DE MERCADO............................................................ 6
4. AMOSTRAS DE MERCADO ...................................................................................................................... 7
5.CONCLUSÃO .......................................................................................................................................... 13

2

1 - PRELIMINARES
A prerrogativa do Leiloeiro Pública na realização de avalições está devidamente classificada perante o
Ministério do Trabalho mediante a CBO, Classificação Brasileira de Ocupação.
A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, foi instituída por portaria ministerial nº. 397, de 9 de
outubro de 2002, tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins
classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares. Para os fins de avaliação, o leiloeiro
público oficial está na descrição 3544, item “E”.
O objetivo do presente Laudo é determinar o valor de mercado referente ao imóvel urbano constante
do termo de penhora destes autos.

1.2- Da identificação do imóvel avaliando.
Apartamento nº 34 localizado no 3º pavimento do Bloco nº 03 do Condomínio Flex Carapicuíba e
respectiva vagas e garagem em local indeterminado, situado na Estrada do Copiúva, nº 1.220,
Carapicuíba, melhor descrito e caracterizado na matrícula de nº 16.322 do Oficial de Registro de
Imóveis de Carapicuíba/SP

1.3- DO MÉTIDO UTILIZADO – NÍVEL DE COMPLEXIDADE.
O presente trabalha caracteriza-se de média complexidade em razão dos tipos de imóveis, geral
apartamentos e vagas de garagem. O método utilizado para avaliação deste tipo de imóvel é o
MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS, em sua maioria, que objetiva a comparação com outros
apartamentos contendo as mesmas características, tais como metragem de área útil, localização
próxima ou no mesmo prédio, finalidade de uso entre outras.
Assim, reservadas as características do imóvel, o presente trabalho pode ser caracterizado de média
complexidade utilizando a homogeneização de fatores comparáveis de dados.
MÉTIDO DE DEPRECIAÇÃO
Na eventualidade de utilização do método de depreciação, será utilizado como parâmetro a tabela
HOS-HEIDECKE, se necessário.
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2- DA LOCALIZAÇÃO – MAPA – IMAGENS
Endereço: Estrada do Copiúva, nº 1.220, Carapicuíba, São Paulo.

Imagem: 01 – Geolocalização
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FACHADA DO CONDOMÍNIO

Imagem: 02 – FACHADA
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3. QUADRO AMOSTRAL – DADOS COMPARATIVOS DE MERCADO
O quadro amostral é o resumo das amostras idênticas colhidas. É o tratamento por fatores em
amostras homogêneas onde são observadas as condições de semelhança definidas na coleta de dados.
Para amostras heterogêneas utilizamos inferência estatística, desde que as diferenças sejam
devidamente consideradas, inclusive quanto a eventuais interações.

Figura: 01 – quadro amostral
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4. AMOSTRAS DE MERCADO

AMOSTRA I

Figura: 02
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AMOSTRA II

Figura: 03

8

AMOSTRA III

Figura: 04
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AMOSTRA IV

Figura: 05
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AMOSTRA V

Figura: 06
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AMOSTRA VI

Figura: 07
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5.CONCLUSÃO

O presente trabalho concluiu a avaliação e buscou as melhores técnicas objetivando a busca de
preço mais próximos do mercado.
Os critérios técnicos utilizados contemplaram os principais mecanismos de pesquisas da
atualidade, uso de tecnologia da informação, rede mundial de computadores, órgãos oficiais,
diligências e todo o uso da infraestrutura necessária para tanto.
Por fim, dar-se por encerrado o presente trabalho composto por 13 (treze) laudas rubricadas e
assinadas, as quais submeto à apreciação e homologação deste E. Juízo.
No mais, encerrados os trabalhos, reitero os protestos da mais elevada estima e distinta
consideração, mantendo-me à disposição do juízo, requerendo por fim, a juntada do presente
LAUDO DE AVALIAÇÃO.

AVALIAÇÃO – APARTAMENTO Nº 34, CONDOMÍNIO FLEX CARAPICUIBA III
MATRICULA Nº 16.322

CRI CARAPICUÍBA/SP

AVALIAÇÃO TOTAL

R$ 172.000,00

POR FIM, DAR-SE-À A AVALIAÇÃO NO VALOR DE R$ 172.000,00 (cento e setenta e
dois mil reais) em junho de 2021.

Carapicuíba, 01 de junho de 2021.

CLÉCIO OLIVEIRA DE CARVALHO
Leiloeiro Público Oficial
Perito Judicial
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