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DECISÃO

Processo nº: 0004114-09.2020.8.26.0704
Classe - Assunto Cumprimento de sentença - Alienação Judicial
Exequente: Ione Bandeira Garcia
Executado: Rogério Bandeira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo

Vistos.

Rogério Bandeira apresentou impugnação ao laudo pericial de fls. 56/102,

alegando, em síntese, que o perito não ponderou o estado do imóvel para elaboração do laudo, já

que a depreciação não pode ser fixa para todos os imóveis com mesma idade, que podem ser mais

ou menos valorizados em razão da conservação. Aduz que o valor para locação apontado pelo

perito é excessivo, requerendo a redução do valor.

Intimado, o perito apresentou manifestação as fls. 138/141, confirmando o laudo

anteriormente apresentado.

A impugnação não procede.

O laudo pericial apresentado pelo perito do Juízo está tecnicamente embasado,

indicando os fatores levados em consideração para a conclusão. Conforme descrito, o método

utilizado leva em conta a soma do valor do terreno e da construção, como dados levantados no

mercado da região do bem e classificação baseado no estudo de valores de edificação de imóveis

urbanos do IBAPE/SP.

A impugnação apresentada não foi capaz de demonstrar claramente qualquer

incorreção do perito do Juízo ou pôr em dúvida as técnicas utilizadas para confecção do laudo,

pois sequer apresentou estudo próprio. Ao contrário, o perito prestou informações convincentes

acerca dos fatores levados em conta para a avaliação do contrato.

Ao contrário, o perito prestou informações convincentes acerca dos fatores

levados em conta para a avaliação.

Pelo exposto, rejeito a impugnação e homologo o laudo pericial de fls. 56/102,
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fixando o valor do imóvel em R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais -julho/2021) para

venda e R$1.800,00/mês (um mil e oitocentos reais ao mês - março de 2020), para aluguel.

Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento.

Dê-se vista à Defensoria Pública.

Intime-se.

São Paulo, 14 de março de 2022.


