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Auto de Reavaliação

Trata-se de cumprimento de um Mandado Judicial de Reavaliação de ID 99d43af, cujo bem é 

descrito como sendo um terreno rural encravado na propriedade denominada “Riacho de Picada” 

no município de Belém/PB (zona urbana), medindo 30.0 mts de frente por 30.0 mts de fundos, 

perfazendo 900 m2, onde encontra-se construído o “Abrigo Bom Pastor'' e que fora avaliado 

anteriormente em R$ 120.000,00 ( cento e vinte mil reais), conforme Auto de Penhora anexado 

aos autos (ID c33d9a6). Certifico que em atendimento ao despacho exarado pela Central 

Regional de Efetividade o Oficial de Justiça quando do cumprimento da diligência deveria 

informar ao exequente para que o mesmo comparecesse ao ato,  dispondo este meirinho a 

informar que no sentido de cumprir o determinado telefonou para os seguintes números 

telefônicos (99939-8508 e 99627-0474), pertencentes ao autor e consignados no referido 

mandado nos dias 18/02/2021 e 19/02/2021, na primeira oportunidade mantive contato com o Sr. 

Marcondes que identificou-se como sendo filho do Sr. Renato Barbosa (Autor), tendo o mesmo 

informado que este se encontrava na cidade de João Pessoa/PB, na segunda oportunidade no 

dia 19 do corrente mês, o filho do autor reafirmou que seu genitor e autor desta ação não estaria 

presente na data aprazada para a avaliação, pois o mesmo ainda se encontrava em João Pessoa

/PB e portanto, não se fez presente já que este meirinho concluiu o procedimento às 11:00 h do 

dia 19/02/2021; Certifico ainda, que os critérios utilizados para avaliação de imóveis localizados 

em determinadas áreas depende muito de fatores subjetivos, tais como: local, área, custos, 
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frutos, finalidade, vocação para exploração animal, vegetal, benfeitorias, etc. Assim sendo, 

quanto à evolução do mercado imobiliário, não se verificou mudanças substanciais de modo há 

que se falar em alteração do seu valor. Ocorre que durante este período, houve pequenas 

flutuações, mas os preços mantiveram-se estáveis. Este estado de coisas permanece mesmo 

durante a pandemia do covid-19, como vem sendo divulgado por vários sites dos nosso estado. ”

Enquanto outras formas de aplicações incluem alta volatilidade, o mercado imobiliário segue 

estável. Um grande exemplo é o que acontece durante a pandemia do novo corona vírus quando 

a bolsa chegou a cair 40% em alguns momentos, mas “ O VALOR DOS IMÓVEIS NÃO SE 

ALTEROU” (Grifo nosso) ( https://portalcorreio.com.br/aumento-das-vendas-de-imoveis-reaquece-

setor-imobiliario-de-joao-pessoa/) “Scodelário, aponta que no Brasil nos últimos cinco anos, o 

mercado imobiliário passou por uma das piores crises do setor e as consequências foram 

sentidas de maneira ampla pelos seus diversos segmentos: ” a demanda apresentou baixo 

crescimento no período, o que fez com que as transações ocorressem em ritmo relativamente 

lento, E OS PREÇOS DE MANEIRA GERAL FICASSEM ESTAGNADOS, em termos nominais" 

(Grifo nosso) (https://www.paraibaradioblog.com/2020/6/14isolamento-social-criou-novas-

tendencias-e-oportunidades-para-o-mercado-imobiliario/), tendo este meirinho pesquisado 

valores de terrenos assemelhados no site de vendas de imóveis OLX conforme fotos que 

seguem digitalizadas. É de se frisar, que no terreno posto à avaliação em tela existe edificação 

construída em toda sua extensão compondo-se de: uma capela, 18 apartamentos, sala de lazer, 

ambulatório, secretaria, cozinha, refeitório e pátio, que servem de abrigo a 52 idosos ali 

residentes, e não fazem parte da referida penhora.Assim, em cumprimento ao mandado de ID 

acima descrito, mantenho o valor da avaliação inicial, qual seja, R$ 120.000,00 ( Cento e vinte 

mil). Obs. Material fotográfico segue digitalizado. 

JOAO PESSOA/PB, 23 de fevereiro de 2021

JOSE SPARTACO CARDOSO

Oficial de Justiça Avaliador Federal
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