






























































































































TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
13ª VARA CÍVEL
Praça João Mendes s/nº, 8º andar - salas nº 811/813 - Centro
CEP: 01501-900 - São Paulo - SP
Telefone: 2171.6125 - E-mail: sp13cv@tjsp.jus.br

Processo nº 1134552-46.2018.8.26.0100 - p. 1

DECISÃO

Processo nº: 1134552-46.2018.8.26.0100
Classe - Assunto Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito
Exequente: Banco Rabobank International Brasil S/A
Executado: Cayo Henrique Toratti e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TONIA YUKA KOROKU

Vistos.

Fls. 430/432 e 443/446: A alegação de excesso de penhora já fora devidamente
apreciada pela decisão de fl. 357. Em relação ao valor do imóvel, a referida decisão possibilitou
que as partes apresentassem pareceres técnicos para a avaliação. Indicou ainda que a continuidade
dos atos constritivos apenas em relação ao referido bem seria mais efetiva e econômica que a
localização dos bens móveis dados como garantia pignoratícia.

O exequente apresentou parecer técnico às fls. 368/429, enquanto os executados
limitaram-se a requerer a avaliação pericial. Ou seja, não apresentaram nenhum elemento técnico
(tal como às fls. 293/296, apreciada à fl. 357) que pudesse implicar a necessidade de realização de
prova pericial. Desse modo, indefiro o requerimento consoante artigos 139, III, in fine, e 464, § 1º,
II, Código de Processo Civil, aplicáveis à execução nos termos do artigo 771, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.

Mesmo os bens indicados à fl. 431 estão desacompanhados de qualquer documento
que prove a existência, o estado de conservação e os valores estimados de mercado. Trata-se de
meio não só ineficaz (art. 805, parágrafo único, Código de Processo Civil), como de duvidosa
efetividade para a satisfação integral do crédito (art. 4º, Código de Processo Civil). Como se não
bastasse, a execução é movida no interesse do credor (art. 797, caput, Código de Processo Civil), o
qual recusara a substituição.

Portanto, indefiro os requerimentos de fls. 430/432 e homologo o valor de
avaliação do imóvel consoante documento de fls. 368/429.

Defiro a intimação dos bancos credores tal como requerido no item 15 à fl. 446.
Recolha o exequente as custas postais para tanto. Após, expeça-se a serventia.

Intime-se.

São Paulo, 10 de setembro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA


