
                                              

 

Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre 

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: 
(51) 3210-6500 - Email: frpoacent17vciv@tjrs.jus.br 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5032857-20.2021.8.21.0001/RS 

Tipo de Ação: Despesas Condominiais 
EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO STUDIO BOA VISTA 

EXECUTADO: MARA KAUFMANN CONSTRUCOES E INCORPORACOES 
LTDA - EPP 

Local: Porto Alegre Data: 01/04/2022 
 

AUTO DE AVALIAÇÃO 

Em cumprimento ao mandado 10017131514, do Doutor Juiz de 

Direito, eu oficiala de justiça, neste nominado(a) para, como avaliador(a),  

procedi a avaliação  dos bens) abaixo descritos: 

O ESPAÇO-ESTACIONAMENTO nº 27, do Edifício Studio Boa 

Vista, que tomou o número 125 da Rua Engenheiro Alfredo Correa Daudt, 

localizado no terceiro pavimento, coberto, o segundo à direita de quem adentra 

no recinto da garagem pela rampa de acesso de veículos existente na Rua 

Alcides Gonzaga, com a área real privativa de 11,22m2, área real de uso 

comum de divisão não proporcional de 14,10m2, área real de uso comum de 

divisão proporcional de 3,03m2, perfazendo a área global de 28,35m2, 

correspondendo-lhe a fração ideal equivalente a 0,007677 no terreno e nas 

coisas de uso comum, devidamente descrito e matriculado sob nº 136888, 

junto ao Registro de Imóveis da 4ª Zona de Porto Alegre/RS, registrado em 

nome de MARA KAUFMANN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., 

CNPJ nº 03.869.219/0001-10. Atribui a este o valor de R$ 58.000,00(cinquenta 

e oito mil reais). 

                      O ESPAÇO-ESTACIONAMENTO nº 28, do Edifício Studio Boa 

Vista, que tomou o número 125 da Rua Engenheiro Alfredo Correa Daudt, 

localizado no terceiro pavimento, coberto, o primeiro à direita de quem adentra 

no recinto da garagem pela rampa de acesso de veículos existente na Rua 

Alcides Gonzaga, com a área real privativa de 11,22m2, área real de uso 

comum de divisão não proporcional de 14,10m2, área real de uso comum de 

divisão proporcional de 3,03m2, perfazendo a área global de 28,35m2, 

correspondendo-lhe a fração ideal equivalente a 0,007677 no terreno e nas 



coisas de uso comum, devidamente descrito e matriculado sob nº 136889, 

junto ao Registro de Imóveis da 4ª Zona de Porto Alegre/RS, registrado em 

nome de MARA KAUFMANN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., 

CNPJ nº 03.869.219/0001-10. Atribuio a este o valor de R$ 

58.000,00(Cinquenta e outo mil reais). 

 O ESPAÇO-ESTACIONAMENTO nº 29, do Edifício Studio 

Boa Vista, que tomou o número 125 da Rua Engenheiro Alfredo Correa Daudt, 

localizado no terceiro pavimento, coberto, o primeiro à direita de quem adentra 

no recinto da garagem pela rampa de acesso de veículos existente na Rua 

Alcides Gonzaga, com a área real privativa de 12,47m2, área real de uso 

comum de divisão não proporcional de 15,67m2, área real de uso comum de 

divisão proporcional de 3,36m2, perfazendo a área global de 31,50m2, 

correspondendo-lhe a fração ideal equivalente a 0,008526 no terreno e nas 

coisas de uso comum, devidamente descrito e matriculado sob nº 136890, 

junto ao Registro de Imóveis da 4ª Zona de Porto Alegre/RS, registrado em 

nome de MARA KAUFMANN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., 

CNPJ nº 03.869.219/0001-10. Atribui a este  o valor de R$ 60.000, 00 

(sessenta mil reais). 

 O ESPAÇO-ESTACIONAMENTO nº 30, do Edifício Studio Boa 

Vista, que tomou o número 125 da Rua Engenheiro Alfredo Correa Daudt, 

localizado no terceiro pavimento, coberto, o segundo à esquerda de quem 

adentra no recinto da garagem pela rampa de acesso de veículos existente na 

Rua Alcides Gonzaga, com a área real privativa de 10,58m2, área real de uso 

comum de divisão não proporcional de 13,29m2, área real de uso comum de 

divisão proporcional de 2,86m2, perfazendo a área global de 26,73m2, 

correspondendo-lhe a fração ideal equivalente a 0,007234 no terreno e nas 

coisas de uso comum, devidamente descrito e matriculado sob nº 136891, 

junto ao Registro de Imóveis da 4ª Zona de Porto Alegre/RS, registrado em 

nome de MARA KAUFMANN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., 

CNPJ nº 03.869.219/0001-10. Atribui a este o valor de R$ 57.000.00 (cinquenta 

e sete mil reais). 

 O ESPAÇO-ESTACIONAMENTO nº 31, do Edifício Studio 

Boa Vista, que tomou o número 125 da Rua Engenheiro Alfredo Correa Daudt, 

localizado no terceiro pavimento, coberto, o terceiro à esquerda de quem 

adentra no recinto da garagem pela rampa de acesso de veículos existente na 

Rua Alcides Gonzaga, com a área real privativa de 10,58m2, área real de uso 

comum de divisão não proporcional de 13,29m2, área real de uso comum de 

divisão proporcional de 2,86m2, perfazendo a área global de 26,73m2, 

correspondendo-lhe a fração ideal equivalente a 0,007234 no terreno e nas 

coisas de uso comum, devidamente descrito e matriculado sob nº 136892, 

junto ao Registro de Imóveis da 4ª Zona de Porto Alegre/RS, registrado em 

nome de MARA KAUFMANN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., 



CNPJ nº 03.869.219/0001-10. Atribui o valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete 

mil reais).  

                          A avaliação dos imóveis ocorreu com base no preço de 

comercialização de imóveis similares na respectiva região, segundo o mercado 

imobiliário, levando em consideração a localização dos mesmos.  

 

                        Do que para constar lavrei o presente, em duas vias de igual 

teor que seguem , devidamente assinadas.  

 

Documento assinado eletronicamente por ODETE CAMARGO DE CAMPOS. 
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