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P O D E R  J U D I C I Á R I O
JUSTIÇA DO TRABALHO

          TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

Vara do Trabalho de Sabará
Processo nº: 0011027-87.2017.5.03.0094
Mandado Id: 7637706 
Exequente: FLAVIO AMBROSIO CALIGIORNE
Executado: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUIAR LTDA. - ME E
OUTROS (2)
Valor da execução: R$13.971,10

Aos 11 dias do mês de janeiro  de 2021, para  garantia  da execução do valor  de

R$13.971,10 (treze mil novecentos e setenta e um reais e dez centavos), sobre os quais deverão

ser acrescidos mais R$11,06 (onze reais e seis centavos) por diligência para cumprimento do

presente mandado, procedi à penhora e avaliação do seguinte bem: 1 (um) veículo FIAT/UNO

Mille Economy placa HKZ-6017, ano 2010, modelo 2011, 4 portas, cor vermelha, há bastante

tempo parado no pátio de apreensões credenciado pelo DETRAN, com pintura e plásticos

queimados  de  sol,  pequenas  avarias  (amassados)  nas  portas  traseiras  esquerda  e  direita,

pequeno amassado na lateral esquerda, friso de borracha descolado, grade dianteira danificada,

sem o vidro da porta do motorista, sem bateria, com dois pneus ruins e dois “meia vida”, mas

ressecados, e interior em razoável estado de conservação. 

Pautado no método comparativo de análise de dados de mercado e tabela FIPE do

veículo, descontando-se um valor aproximado para reparo dos danos aparentes acima descritos,

avalio o presente bem em R$12.000,00 (doze mil reais).

TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$12.000,00 (doze mil reais).

Bruno Marcelo Antunes Mourão
Oficial de Justiça Avaliador Federal
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