
 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
JUSTIÇA DO TRABALHO – 2a REGIÃO 
1ª Vara do Trabalho de Arujá 
Central de Mandados Guarulhos e Região 
 

 
Processo no 0267400-86.2006.5.02.0315 Mandado id no c579620 

 
 

AUTO DE (RE)AVALIAÇÃO DE IMÓVEL 
 
 

Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2021, sito à Alameda Vênus, nº 185, 
Condomínio Arujá Hills I e II, Arujá/SP, CEP 07.436-085, eu, OFICIAL(A) DE JUSTIÇA 
AVALIADOR(A) FEDERAL abaixo assinado, em cumprimento ao r. mandado supra indicado, 
extraído dos autos da Ação acima referida, promovida por TELMA MARIA RODRIGUES LEITE  
contra DOMOTEC METAIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA E OUTROS (4), 
para pagamento da importância de R$ 210.820,00 (atualizado até a data de 01/04/2021), 
depois de preenchidas as formalidades legais, procedi a (RE)AVALIAÇÃO DO IMÓVEL sob 
matrícula nº 29.364, registrada no CRI de Santa Isabel/SP, deixando de nomear Depositário 
Judicial da Justiça do Trabalho da 2ª Região, conforme Auto de Penhora lavrado em 
11/11/2017 (doc. id. 06f8e2c, pág. 52 – página 361 do arquivo PDF do processo), e 
complemento abaixo: 
 

Descrição da matrícula: “Um lote de terreno sob nº 15 (quinze) da quadra 05 (cinco), do 
Loteamento denominado “Condomínio Novo Horizonte”, situado no lugar denominado bairros 
de Cuiabá e São Bento, Município de Arujá, desta comarca de Santa Isabel, com as seguintes 
medidas, divisas e confrontações: Faz frente para a Rua Oito (08), onde mede 20,00 metros; 
da frente aos fundos de quem da mencionada Rua olha para o terreno, mede 57,50 metros do 
lado direito, confrontando com o lote 16; 50,00 metros no lado esquerdo, confrontando com o 
lote 14; 40,00 metros nos fundos confrontando com os lotes 05 e 06, todos da mesma quadra, 
perfazendo a superfície total de 1.554,92 metros quadrados. Inscrição Municipal nº SE-21-13-
08-17-4.” 
 

Descrição do Imóvel: terreno em declive, sem vegetação nativa, em rua asfaltada, localizada 
no ponto alto do condomínio e com vista privilegiada. Possui guia, sarjeta, água, iluminação 
pública e redes de telefonia e cabo. Serviço de segurança interna. 
 

Utilização Atual: desocupado 
 

Total da Avaliação: R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) 
 

Critério utilizado na avaliação: consulta imobiliária1 
 

tudo para a garantia da dívida referida no Mandado. Para constar, lavrei o presente. 

 

 
     __________________________________________ 

LUCAS PIAU VIEIRA 
Oficial de Justiça Avaliador 

                                                           
1 Referência: 
 

 https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-novo-horizonte-hills-i-e-ii-bairros-aruja-1170m2-venda-RS1200000-id-2512798592/; 
 https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-novo-horizonte-hills-i-e-ii-bairros-aruja-1132m2-venda-RS1010000-id-2459607281/  
 https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-terreno-lote-condominio-novo-horizonte-hills-i-e-ii-aruja-sp-1000m2-id-2501429968/; 
 https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-terreno-lote-condominio-novo-horizonte-hills-i-e-ii-aruja-sp-1241m2-id-2533004708/. 
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