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CERTIDÃO

Processo Digital n°: 1021738-28.2017.8.26.0100
Classe - Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exequente: BANCO DO BRASIL S/A
Executado: Savana Food Importacao e Exportacao Ltda e outros
Situação do Mandado Cumprido - Ato positivo
Oficial de Justiça Anildo Alipio Costa (26104)

AUTO DE AVALIAÇÃO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 100.2020/033590-0 dirigi-me ao endereço: Rua Loureiro da Cruz
78, Aclimação, e aí, procedemos à Avaliação do Imóvel no endereço
supra-descrito, conforme segue:
Trata-se de um imóvel com 170 m² de área construída em um terreno
com área de 5m de frente por 34m de fundo, de ambos os lados, tendo
os fundos, a mesma medida da frente; constituído por 6 cômodos,
sendo: duas salas; três quartos; uma cozinha; dois banheiros, sendo
uma suíte; nos fundos também há dois cômodos e uma suíte. O imóvel
possui garagem para um carro.
O imóvel está localizado em via asfaltada, com fácil acesso a
comércios, escolas, academias e transportes.
Considerando a localização, formato, dimensões, qualidade dos
materiais de acabamento, estado de conservação e média de preços da
região, avaliamos o imóvel quanto ao valor de comercialização e
também, com base no Parecer de Opinião de Mercado do Corretor de
Imóveis, Sr. André Giannini, CRECI nº 92357 – 2ª Região, São Paulo
(anexo), em R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) e, para
interesse de célere liquidez na comercialização, em R$ 880.000,00
(oitocentos e oitenta mil reais). Nada mais.

São Paulo, 04 de outubro de 2020.

Número de Cotas:1 186564 R$ 82,83
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DECISÃO

Processo Digital nº: 1021738-28.2017.8.26.0100
Classe - Assunto Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exequente: BANCO DO BRASIL S/A
Executado: Savana Food Importacao e Exportacao Ltda e outros

Juiz de Direito: Dr.Marco Antonio Barbosa de Freitas

Vistos.

Primeiramente, homologo a avaliação de fls. 531 de lavra do Ilmo. Oficial de
Justiça, o qual atribuiu ao imóvel penhorado o valor de mercado de R$950.000,00.

No mais, através do Provimento CSM nº 1625/2009 o Tribunal de Justiça de São
Paulo autorizou as unidades judiciárias a realizar a alienação judicial eletrônica de que trata o
artigo 882, parágrafo 1. do Código de Processo Civil, através de entidades públicas ou privadas
previamente credenciadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

Dessa forma, visando o interesse público na solução do conflito e satisfação do
crédito, de forma mais rápida e eficiente, o bem constrito deve ser submetido a “alienação judicial
eletrônica”, ante a abrangência da comunicação eletrônica.

O procedimento a ser adotado foi disciplinado no Provimento mencionado acima,
ficando registrado que correrão por conta do arrematante as despesas e custos relativos à
desmontagem, remoção, transporte e transparência patrimonial dos bens arrematados.

É de responsabilidade do gestor todos os custos e atos praticados visando a
exposição do bem nos locais indicados; divulgação e venda do bem; eventual dívida pendente
perante órgãos públicos; estado de conservação; visualização através de fotografias e site;
confiabilidade do site; intimação do credor hipotecário e das unidades da Federação em caso de
débito fiscal.

Eventual cálculo atualizado do débito (pelos índices adotados pelo TJSP, desde o
laudo) deverá ser apresentado diretamente ao gestor no prazo de dez dias antes da realização do
primeiro pregão.

O arrematante terá prazo de 24 horas para realizar o depósito judicial, através de
guias emitidas pelo sistema, em conformidade com o artigo 18 e 19 do Provimento CSM
1625/2009.

Caso o credor opte por não adjudicar o bem, participará das hastas públicas e
pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando se a exibição do preço, até o valor
atualizado do débito. O valor excedente deverá ser depositado no prazo de 24 horas.
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Vistos.

Fls. 611/612: diante da concordância da parte exequente quanto à avaliação trazida
pela parte executada no valor de R$1.650.000,00, intime-se a gestora de leilão para retificar seu
edital, dando-se o devido prosseguimento ao praceamento do bem de raiz.

Intime-se.

São Paulo, 26 de janeiro de 2021.

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


