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AUTO DE AVALIAÇÃO 

Processo n. 0717062-13.2018.8.07.0001 

Aos dez dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e 
um, nesta cidade de Ceilândia, Distrito Federal, na AR Gleba 03, NÚCLEO 
RURAL ALEXANDRE GUSMÃO, CHÁCARA 380E, INCRA 9 - CEILÂNDIA/DF, 
Ceilândia, BRASÍLIA - DF - CEP: 72701-997, em cumprimento ao mandado 
expedido pelo juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, nos autos da ação 
em que contendem JORDÃO PORTUGUES DE SOUZA e GEOVANIA 
TEIXEIRA DE PAULO, procedi à avaliação dos direitos sobre o imóvel em 
nome de Geovania, tal como segue abaixo.  

Ao comparecer no imóvel no dia 09/12/2021, às 8h15 fui atendida 
por um dos residentes do condomínio instituído na Chácara n. 380E, o qual me 
indicou a localização do imóvel da destinatária da ordem. Após verificação do 
local, importa considerar que o imóvel se situa em local de fácil acesso por 
meio da BR-070, rua não asfaltada, a cerca de um quilômetro da rodovia BR 
070. Encontra-se em área cercada, com condomínio, mesmo que precário, 
instituído. Há um portão principal para acesso aos lotes, com portão eletrônico. 

O lote da Sra. Geovania situa-se na entrada de baixo do 
condomínio. No lote, há uma casa, com medidas de, aproximadamente, 10m 
de largura por 8m de comprimento. Área total construída de 80m². Deste, cerca 
de 20m² são de varanda. Não tive acesso à parte interna do imóvel, pois 
mesmo ao chamar insistentemente no local, não fui atendida, e haviam 
diversos cachorros soltos no local. A construção é de alvenaria e as paredes 
são rebocadas. A construção tem fundações e estrutura sólida. 

O método utilizado para avaliação da construção será o de custos 
unitários básicos de construção (CUB/m²) praticado no Distrito Federal. Em 
observância à lei nº 4.591/64, os valores da tabela atualizada em agosto de 
2021 foram calculados de acordo com a norma técnica NBR nº 12.721/06 da 
ABNT. A tabela foi extraída do sítio eletrônico do SINDUSCON-DF, Sindicato 
da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal. O valor será aferido pelo 
Projeto Residencial de Padrão Baixo (R1), o qual na tabela utilizada está em 
R$ 1.702,47 o m². 

Devido a 20% da área construída do imóvel ser de varanda aberta 
e com apoio precário do telhado, além das condições estruturais frágeis da 
construção e de o acabamento ser incompleto, deprecio em 20% atribuindo o 
valor final de R$ 136.197,60.  

10m de largura por 8m de comprimento. Área total construída de 
80m².  
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Valor: 80m² x 1.702,47 = 136.197,60 

136.197,60 -20% = 108.958,08 

Em relação ao valor do lote, passei a pesquisar os preços obtidos 
ao consultar outros anúncios de imóveis similares nos sítios de venda de 
imóveis na mesma chácara, ou em ruas próximas de onde está situado o 
imóvel que é objeto de avaliação, considerado o metro quadrado não 
construído. Ademais, realizei pesquisa de chácaras nos sítios de aluguel, 
compra e venda de imóveis em Brasília e Região (www.olx.com.br) em que há 
diversos imóveis disponíveis nas Chácaras próximas ao local.  

Na ocasião, encontrei chácaras situadas na Gleba 3, com valores 
do metro quadrado bastante diferentes, seja em razão das benfeitorias 
realizadas, seja em razão da distância em relação à BR-070. Assim, somei três 
valores obtidos, a fim de encontrar um valor médio aproximado, que foi R$ 94 
(noventa e quatro) reais, por metro quadrado. 

Considerando que o lote possui cerca de 300 (trezentos) metros 
quadrados, chega-se a importância de R$ 28.200. Contudo, ao conversar com 
moradores locais, obtive informação de que o lote foi vendido por R$ 
60.000,00. Essa informação foi colhida em conversa com Pastor Meron, 
forneceu telefone 98483-7516, o qual declarou conhecer uma pessoa que 
comprou imóvel no condomínio. Com isso, a fim de não depreciar o bem, fiz 
uma média entre o valor declarado pelo morador local e o valor obtido por 
pesquisas de sítios de busca, e obtive a quantia de R$ 44.100,00.  

Diante do exposto, tem-se a avaliação total em R$ 153.058,08 
(cento e cinquenta e três mil, cinquenta e oito reais e oito centavos). 
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Imagens atuais do local 
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Do que, para constar e fins de direito, assino e dou fé. 
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