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CERTIDÃO

Processo Digital n°: 0016947-39.2017.8.26.0001
Classe - Assunto: Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação
Exequente: Lourdes da Costa Figueiredo
Executado: Oswaldo Luiz Pereira da Silva e outro
Situação do Mandado Cumprido - Ato positivo
Oficial de Justiça Magda Maria Rodrigues Santana (25164)

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
001.2020/024869-4 dirigi-me ao endereço: Rua Joao Dias Cerqueira, nº
56 - Bortolandia (CEP 02352-100) - São Paulo/SP, em 30/09/2020, a
fim de iniciar o processo de avaliação do imóvel. Certifico que verifiquei
haver outros imóveis à venda na mesma via (nº 22 e 110 – Imobiliárias
Mirantte e Lopes) e com características aproximadas, motivo pelo qual
passei a consultar anúncios. Certifico que visando obter o valor de mercado
do imóvel, com base no comparativo entre outros imóveis da região, notei
que os valores variam entre R$ 550.000,00 e R$ 750.000,00, a depender da
via na qual o imóvel esteja situado e eventuais benfeitorias existentes.
Certifico que durante a pesquisa de preços encontrei vários anúncios
referentes ao imóvel a ser avaliado, com valores entre R$ 560.000,00 e R$
670.000,00, motivo pelo qual adotei o preço de mercado do imóvel e aí
sendo procedi a avaliação do imóvel em R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinquenta mil reais), valor que não considerou eventuais danos estruturais
e avarias hidráulicas ou elétricas, ante a falta de conhecimentos específicos
para tal. Em anexo segue Auto de Avaliação. O referido é verdade e dou fé.

São Paulo, 12 de outubro de 2020.

Número de Cotas: 1 Cota – R$ 79,59 – Guia 45978


