




























































































































































































TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAJAMAR
FORO DE CAJAMAR
1ª VARA JUDICIAL
Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Jordanésia - CEP 07786-520, Fone: (11)
4447-4073, Cajamar-SP - E-mail: cajamar1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: 0001832-21.2012.8.26.0108
Classe - Assunto Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel
Requerente: Cabeça Feita Núcleo Artesanal e Comércio Ltda
Requerido: Lugani & Cia Ltda - Me e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gina Fonseca Corrêa

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Cabeça Feita Núcleo Artesanal

e Comércio Ltda em face de Lugani & Cia Ltda - Me e outros.

Verifica-se a ação iniciou-se como despejo cumulado com cobrança de alugueis

(fls. 02-09).

As partes firmaram acordo. O acordo foi homologado e a ação foi extinta (fls. 95-

97).

Nas fls. 109-113, a parte exequente noticiou o descumprimento do acordo e

requereu o despejo (fls. 109-113).

O despejo foi decretado (fls. 176). E as chaves foram depositadas em cartório (fls.

190).

Posteriormente, intimou-se a parte executada para pagamento dos valores

pendentes (fls. 256).

Diante da inércia do pagamento, determinou-se a penhora do imóvel de matrícula

nº 72.136, na cidade de São Paulo (fls. 318-319).

Os requeridos foram intimados acerca da penhora do imóvel (fls. 398).

Em outra execução, n º 462-07.2012, designou-se hasta pública para o bem

penhorado (fls. 431-432).

O leilão restou infrutífero, razão pela qual a parte exequente pugnou pela penhora

de outro imóvel (fls. 440-441).

Assim, em 19/07/2017, o juízo determinou a penhora do imóvel de matrícula nº

132.864, de São Paulo (fls. 453).

Em 01/11/2017, os executados manifestaram-se nos autos alegando nulidade na

intimação (fls. 473-476).
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Em apreciação da alegada nulidade (fls. 477), o juízo afastou a nulidade e manteve

a penhora. Na sequência, determinou-se a avaliação do bem (fls. 486).

Com ânimo de conferir celeridade ao feito, o juízo determinou a juntada de três

avaliadores por profissional cadastrado no CRECI (fls. 492).

Laudo de avaliação mercadológica acostado (fls. 496-515/550).

Os executados apresentaram impugnação alegando em síntese que: (a) a avaliação

do imóvel está incorreta e (b) que o imóvel é bem de família, de modo que é impenhorável (fls.

552-559).

Manifestação da parte exequente pugnando pelo reconhecimento da inadequação

da via eleita para questionar a penhora e confirmação do valor do imóvel, considerando todas as

avaliações acostadas aos autos (fls. 673-677).

Determinação de digitalização do feito (fls. 679).

É o relatório do essencial. Fundamento e Decido.

1- Em relação à impugnação apresentada pela parte executada, entendo pela

rejeição.

Em 19/07/2017, o juízo determinou a penhora do imóvel de matrícula nº 132.864,

de São Paulo (fls. 453).

A impugnação ocorreu somente em 03/12/2019.

Ademais, os executados possuíam ciência da penhora, conforme manifestação nos

autos e publicação no diário oficial (fls. 477).

Ainda, não há que se falar de impenhorabilidade do bem, uma vez que os próprios

executados ofertaram o referido bem como garantia do contrato em questão.

Portanto é incabível, nesta fase processual, a impugnação por simples petição, nos

termos do artigo 917, §1º, do CPC.

Destarte, afasto a impugnação da parte executada, eis que intempestiva,

considerando que a matéria encontra-se preclusa nos autos.

Caberá à parte interessada se insurgir pelos meios processuais cabíveis.

2- Quanto à avaliação do bem, entendo prudente acolher o pedido da parte

exequente, considerando a média entre as quatro avaliações acostadas aos autos, no valor de R$
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429.834,75 (fls. 692-693).

Considerando que o bem será levado à hasta pública, nomeio Mega Leilões,

contato@megaleiloes.com.br, empresa gestora do sistema de alienação judicial eletrônico, para

realizar a venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos em epígrafe, com divulgação e captação de

lances em tempo real, através do Portal da rede Internet, ferramenta devidamente habilitada perante

o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fixo os honorários em 5% do valor da

arrematação.

Nos termos do artigo 31 do Provimento CSM nº 1625/2009, que disciplina o Leilão

Eletrônico, tal como determinado pelo art. 882 do NCPC, deverá a empresa leiloeira designar o dia

para inicio da 1ª hasta pública, onde serão captados lances a partir do valor da avaliação ora fixada

no importe de R$ 429.834,75, matrícula nº 132.864, do 15º CRI de São Paulo (fls. 460) que deverá

ser atualizado por ocasião da arrematação, pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo.

Caberá à empresa leiloeira providenciar o edital e fixar no mural do 1º Oficio

Judicial, nos termos dos artigos 884 e 885, do CPC, não podendo a arrematação ser inferior ao da

avaliação.

Não havendo lance superior à importância da avaliação judicial nos 3 (três) dias

seguintes ao início da 1ª hasta, seguir-se-à, sem interrupção o 2º Pregão. Nessa hipótese não serão

admitidos lances que ofereçam preço vil (art. 891 do CPC).

Correrão por conta do arrematante eventuais débitos pendentes que recaiam sobre

o bem, despesas e custas relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial

dos bens arrematados, bem como a comissão do leiloeiro.

Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da Mega Leilões,

devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela Internet, dos

interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o

ingresso dos interessados, designando-se datas para as visitas, além de providenciar a extração de

cópias dos autos e de fotografias do(s) bem(ns) para inseri-lo(s) no portal do Gestor, a fim de que

os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, que serão vendidos no estado

em que se encontram,

Comunique-se a gestora por e-mail: contato@megaleiloes.com.br , encaminhando-

se o teor da presente decisão.

Com a data a ser informada, ciência ao executado, através de seu advogado, nos
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termos do artigo 889 do CPC e intime-se a Fazenda Pública Estadual, por mandado, desta decisão e

da data a ser agendada.

Anote-se no Portal de Auxiliares do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Intime-se.
Servirá a presente decisão como ofício/mandado.

Cajamar, 10 de agosto de 2021.

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


