






































































































































































































































TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
41ª VARA CÍVEL
Praça João Mendes s/nº
CEP: 01501-900 - São Paulo - SP E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo nº: 1035078-73.2016.8.26.0100
Classe - Assunto Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito
Exequente: Banco Rabobank International Brasil S/A
Executado: Heinz Kudiess e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho

Vistos.

1) Em que pese a discordância do executado, não se revela cabível a realização

de nova perícia, na medida em que a prova pericial alcançou seu objetivo, uma vez que suficiente

para a elucidação da questão técnica submetida à perícia, atinente ao valor de avaliação do imóvel,

consoante se extrai do laudo pericial apresentado, bem como da subsequente retificação ao laudo e

dos demais esclarecimentos prestados. Há que se ressaltar que o I. Perito é claro ao demonstrar os

atributos na formação do valor das fazendas e que não foi considerado na primeira avaliação, o que

justificou a discrepância nos valores apresentados. Com efeito, consoante se denota de fls. 1131,

justifica o perito que "deixou de considerar um importante atributo na formação do valor das

fazendas e por isso será necessário retificar o laudo apresentado". E na sequência, apresenta os

dados e elementos que foram observados para a apuração do valor do imóvel. Nesta senda, haja

vista que houve o devido esclarecimento das questões levantadas, assim como explicação acerca do

método comparativo direto e tratamento de fatores utilizado para a avaliação do imóvel, não

observados no laudo acostado às fls. 588 e seguintes, e que se reputa ser mais recomendado e

preciso, consoante explanação realizada pela expert, desnecessária nova remessa ao perito para

ratificação de seu laudo, ou mesmo nomeação de novo perito, uma vez que as conclusões periciais

são suficientes para o prosseguimento da demanda.

Assim, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado, o qual apontou que o valor

do imóvel para setembro de 2019 é de R$ 39.600,000,00.

2) O leilão deverá ser realizado em dois pregões, pelo prazo mínimo de 3 dias, o

primeiro, e 20 dias o segundo. No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor

de avaliação do bem. Não havendo lance superior ao valor de avaliação, seguir-se-á, sem


















