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DECISÃO

Processo Digital nº: 1008028-36.2020.8.26.0002
Classe - Assunto Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos -

Liquidação / Cumprimento / Execução
Requerente: Ana Martha Alves de Almeida
Requerido: Luis Felipe Starace Tavares

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tania Zveibil Zekcer

Vistos.

1) De atenta análise dos autos, observo que foi requerida a fls. 308, item "3", a
intimação da Fazenda Nacional, diante do teor da averbação 09 constante da Matrícula do imóvel
penhorado (fls. 513 e 581). Contudo, foi procedida à intimação da Fazenda Estadual (fls. 463 e
465). Assim, a fim de evitar nulidade, intime-se a Fazenda Nacional, por mandado, nos termos
postulados a fls. 308, item "3". Cumpra-se, com urgência.

2) Fls. 308/310, 484/485, 524/525: nos termos do já consignado na decisão de fls.
304, o valor da avaliação do imóvel penhorado deveria corresponder à média das três cotações
imobiliárias a serem apresentadas pela exequente. Nesse contexto, diante das avaliações de fls.
585/590, defiro o requerido pela exequente, para o fim de fixar em R$ 13.000.000,00 (treze
milhões de reais) o valor de avaliação do bem. Além de tal valor atender ao deliberado a fls. 304,
observa-se, conforme demonstrou a credora, que o imóvel encontrava-se anunciado à venda pelo
referido valor de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), conforme documento de fls. 314/318 e
já havia sido avaliado, por Perito Judicial nomeado, nos autos da ação de execução, processo nº
1083052-09.2016.8.26.0100, que tramitou perante a 8ª Vara Cível do Foro Central desta Capital,
em valor, que atualizado, se aproxima do montante acima indicado (fls. 319/431).

3) Fls. 524/566, 567/577 e 578/590: dê-se ciência ao executado.

4) Fls. 567/569: manifeste-se o executado.

5) No mais, conforme prevê o art. 730, do Código de Processo Civil, não havendo
acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de
ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliena-lo em leilão,
observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 879 a 903 do diploma processual civil.

Pelo 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
1º do Código de Processo Civil, por meio de entidades públicas ou privadas previamente
credenciadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

Dessa forma, tendo em conta o interesse público na solução do conflito, de forma
mais rápida e eficiente, o bem penhorado deve ser submetido a alienação judicial eletrônica, ante a
abrangência da comunicação eletrônica.
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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 à
exposição do bem nos locais indicados e à divulgação da venda do bem, de eventual dívida
pendente perante órgãos públicos, do estado de conservação, da visualização através de fotografias
e site, a confiabilidade do site, a intimação do credor hipotecário e das unidades da Federação em
caso de débito fiscal.

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

Caso a exequente opte por não adjudicar o bem, participará das hastas públicas e
pregões, na forma da lei e em 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.

Em um caso, como no outro, a parte ou o arrematante deverão arcar com a
comissão do gestor, equivalente a 5% o valor da arrematação, que não está incluída no valor do
lanço vencedor, conforme artigo 17 do Provimento CSM 1625/2009.

O auto de arrematação será assinado após a comprovação efetiva de pagamento
integral do valor da arrematação e comissão, ante expressa orientação do artigo 20 do Provimento
CSM 1625/2009. Em caso de inadimplência, deve ser observado o procedimento previsto no artigo
21 do mesmo Provimento.

O edital de hasta pública deverá observar todos os requisitos previstos no artigo
886 do CPC.

Em eventual segundo pregão, não serão admitidos lanços inferiores a 50% do valor
da avaliação, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC. O segundo pregão deverá ser
realizado no prazo máximo de trinta dias, ressalvando-se a extensão de prazo posterior pertinente a
finalização do ato, como definido em edital.

Deverá constar no edital e em eventual auto de arrematação a observância quanto
ao art. 895, do CPC, em especial os §§ 1º e 2º.

Por derradeiro, observando o Comunicado CG nº 926/2009, que registra a listagem
das entidades credenciadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para a realização do leilão
eletrônico, nomeio "Mega Leilões", que deverá ser contatado pelo portal de auxiliares da justiça
para as providências necessárias à realização da alienação judicial eletrônica do bem objeto da
ação.

Tratando-se de processo que tramita sob o formato digital, o edital deverá ser
protocolado eletronicamente nos autos, uma vez que, conforme Comunicado 2191/2016 (SPI) e
1666/2017, publicado no DJE de 13/07/2017, o peticionamento Eletrônico para peritos e demais
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Auxiliares da Justiça (Leiloeiros) já está disponibilizado, sendo de caráter obrigatório. As
informações sobre o assunto poderão ser acessadas no Portal do Tribunal de Justiça
http://www.tjsp.jus.br/auxiliaresdajustiça.

Intime-se.

São Paulo, 23 de junho de 2021.

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


