
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Justiça do Trabalho  

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SÃO PAULO – SP

01ª Vara do Trabalho de São Leopoldo  Processo nº. 00016995020125040331

AUTO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

Aos  16  dias  do  mês  de  julho  do  ano  de   2017,  eu,  OFICIAL DE 

JUSTIÇA AVALIADOR, abaixo  assinado, em cumprimento ao mandado,  passado a 

favor de José Joaquim dos Santos Cardoso contra Associação de Desenvolvimento e 

Integração Humana e outros (6),  para pagamento  da importância  de R$ 301.976,02, 

atualizada  até  01/03/2017,  depois  de  preenchidas  as  formalidades  legais,  procedi  à 

avaliação do imóvel abaixo descrito:

Descrição Oficial : 01 (um) terreno situado na Rua Tabapuã, lote 12 da quadra 23, do 

loteamento  denominado "Parque Suíça",  em zona urbana do distrito  e Município  de 

Caieiras, Comarca de Franco da Rocha, com a área de 697,00m², medindo 17,00ms. de 

frente para a Rua Tabapuã, da frente aos fundos, de ambos os lados, mede 41,00ms.; e, 

nos fundos mede 17,00ms., confrontando à direita de quem da Rua olha para o terreno 

com o lote 11; do lado esquerdo com o lote 13; e, nos fundos com o lote 37.

Percentual Penhorado: 100%

Matrícula nº: 45.455  Cartório: Franco da Rocha

Nº Contribuinte PM Caieiras/SP: 343142494022300000

Endereço atualizado: Rua Tabapuã, 140, Parque Suíça, Caieiras/SP

Benfeitorias não constantes na matrícula:  Construção de uma casa com frente para a 

Rua Tabapuã, sob nº. 140.

Gravames: AV. 097 - Franco da Rocha, 21 de Setembro de 2015 - Registro nº 9524 - 

Decretada  a  INDIPONIBILIDADE  dos  bens  de  ANGELITA  APARECIDA 

CADAMONI

Dívida referente a IPTU: R$ 15,045,09 (não incluso o valor referente à 2017)

Dívida  referente  a  Condomínio:  Aproximadamente  R$  50.000,00  (cinquenta  mil 

reais)

Ocupação Atual : Moradia da proprietária e seu marido.

Avaliação: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)

Número do processo: 1000411-03.2017.5.02.0211
Número do documento: 17071817494900700000074624229

https://pje.trt2.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17071817494900700000074624229
Assinado eletronicamente por: MATHEUS MENEGAZZO LINASSI - 18/07/2017 17:51:23 - 779b9f1
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Critério  utilizado  para  a  avaliação: Consulta  no  site  www.vivareal.com.br  + 

verificação do valor da metragem construída.

Descrição  do Imóvel: Casa  de  madeira  e  alvenaria  com 170m²,  2  pavimentos,  cor 

laranja com detalhes marrons. O terreno possui aproximadamente 700m². A propriedade 

está em bom estado de conservação. Possui uma sala, 3 quartos, 2 banheiros, lavanderia, 

área de churrasqueira e piscina.

C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé que intimei o executado para ciência da penhora referida no 

presente auto e de que tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar desta data, para apresentar 

embargos, tendo (  X  ) recebido / (   ) recusado contrafé.

 Em Caieiras, 16  de julho de 2017.

AUTO DE DEPÓSITO

Aos 16 dias do mês de julho do ano de 2017, depois de realizada a 

penhora, como consta do auto, fiz o depósito dos bens penhorados em mãos do(a) Sr(a). 

Angelita Aparecida Cardamoni, RG n.º 9114057, CPF n.º 032.327.268-10, filho(a) de 

Agda  Cardamoni  e  de  Salvador  Cardamoni,  nascido(a)  em 08/09/1960,  residente  e 

domiciliado(a) à Rua Tabapuã, 140, Caieiras/SP, o(a) qual, como fiel depositário(a), se 

obriga a não abrir mão dos mesmos sem autorização do Presidente da Vara do Trabalho, 

sob as penas da lei. Feito, assim, o depósito, para constar, lavrei o presente, que assino 

com o depositário.
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C E R T I D Ã O

Certifico que durante o ato este Oficial acabou esquecendo de solicitar 

a assinatura e os dados do cônjuge de Angelita Aparecida Cardamoni. Entretanto, este 

se encontrava presente durante todo o ato, estando ciente da avaliação realizada.
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