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CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

ID do mandado: b7e4e7f

Destinatário: ELIAS RODRIGUES MARCELINO

Certifico que, em cumprimento ao Mandado ID n. b7e4e7f, no dia 15 de setembro de
2021, me dirigi a Rua Serra Da Mantiqueira, n.10, A, Jardim Planalto, Carapicuíba, SP, e
realizei a vistoria no veículo designado,  Chevrolet/Mod. GM/Corsa Classic, placa DMR
9596/SP, 2004 /2004, RENAVAM 00822435225, CHASSI 9BGSB19X04B16970B, cor cinza,

 e constatei que o veículo não está em bom estado de conservação.gasolina.

O veículo está em funcionamento, com motor bom, porém, o estado de conservação
geral do veículo e ruim. A lataria do veículo possui muitos arranhões e amassados, a
pintura está muito gasta com alguns locais descascados. Todos os pneus estão muito
gastos. 

Tal qual o exterior está também o interior do veículo. Estofados velhos e gastos.  

Quanto a documentação do veículo, o Sr. Elias informou que não está em dia. Está com
IPVA e licenciamento há dois anos atrasados.

Segundo consulta realizada na Tabela Fipe, no dia 15 de setembro de 2021, o valor
desse veículo oscila entre R$11.000,00 (Onze mil reais) a R$ 13.900,00 (treze mil e
novecentos reais). Contudo, em razão do mau estado de conservação que se encontra
o veículo o avalio abaixo da tabela de mercado. Dou a ele o valor de R$ 9.000,00 (Nove
mil reais). 

VALOR DA REAVALIAÇÃO DO VEÍCULO GM/CORSA CLASSIC, PLACA DMR 9596/SP:    R$
9.000,00 (Nove mil reais).
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Seguem na forma de documentos em anexo as fotos do veículo reavaliado.

Nada Mais,

CARAPICUIBA/SP, 17 de setembro de 2021
 

MARIA CAROLINA VARGAS DE SOUZA
 

Oficial de Justiça Avaliador Federal
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