






























TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
31ª VARA CÍVEL
Praça João Mendes s/nº, 11º andar - salas nº 1115/1117, Centro - CEP
01501-900, Fone: 2171-6218, São Paulo-SP - E-mail: sp31cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: 0015346-55.2018.8.26.0100
Classe - Assunto Cumprimento de sentença -
Exequente: Roselane Maria Modugno
Executado: Marcia Barranco de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas

Vistos.

1. A decisão de fls. 87 deferiu a penhora dos imóveis indicados às fls. 78/79 e

80/81, consistentes em duas vagas de garagem.

Laudo de avaliação dos imóveis e esclarecimentos às fls. 126/136 e 201/204, sobre

os quais as partes se manifestaram as fls. 142, 143/150, 208 e 209/214, tendo a exequente

concordado com o valor apurado pelo perito judicial.

É a síntese do necessário. Decido.

Não assiste razão à executada em sua impugnação ao laudo de avaliação.

Com efeito, o perito esclareceu que não houve em seu laudo a aplicação de nenhum

fator devido ao padrão construtivo, mas apenas foi realizada a comparação de dois imóveis do

mesmo condomínio, um com duas vagas e o outro com uma vaga, extraindo, assim, da diferença

entre os preços, o valor de uma vaga de garagem.

Ademais, é legítima a utilização de somente dois imóveis a título de comparação,

pois, conforme esclareceu o perito “foram utilizados somente os dois imóveis nos cálculos porque

estão localizados no mesmo condomínio e possuem quantidade de vagas diferentes. Isso propiciou

a comparação direta”. Ainda, esclareceu o perito judicial que “o Parecer Técnico acostado pela

Requerida apresenta cálculos sem aplicar o fator oferta”.

Neste sentido, as fotos anexadas ao laudo do perito judicial e do assistente técnico

da executada não demonstram o alegado alto padrão das construções no entorno do edifício em que

localizadas as vagas de garagem, como defendido pela executada. Por sua vez, ao deixar de aplicar

o fator oferta, que tem a finalidade de reduzir proporcionalmente o valor dos imóveis contidos nos

anúncios para chegar ao valor efetivo de negociação para a venda, houve a estimativa sobre valores

irreais, que não correspondem ao preço efetivamente pago pelos imóveis na região.

Ante o exposto, homologo o laudo do perito judicial, que fixou o preço de R$

38.700,00 (março/2020) para cada uma das vagas de garagem.
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2 - Defiro o praceamento dos bens penhorados, que se dará por meio eletrônico, eis

que esta é a modalidade mais efetiva para a venda de bens. Para tanto, nomeio como leiloeiro

oficial Mega Leilões telefone (11) 3149-4600. O leiloeiro deverá providenciar o

encaminhamento da minuta de edital em formato "pdf" ao e-mail upj31a35cv @tjsp.jus.br, para

conferência do documento pela serventia. Intime-se o leiloeiro.

3 - O gestor do sistema de alienação judicial eletrônica deverá observar que, no

caso de inexistência de lanços superiores ao valor da avaliação, nos três dias subsequentes ao da

publicação do edital, o praceamento prosseguirá em segundo pregão, não sendo admitidos lanços

inferiores a 50% do valor da avaliação, nos termos do parágrafo único do artigo 891 do Código de

Processo Civil.

4 - O gestor deverá observar todas as disposições do Provimento 1.625 do E.

Conselho Superior da Magistratura em todas as etapas do procedimento para a alienação do bem

penhorado (provimento publicado no DJE de 09/02/2009, Caderno Administrativo, páginas 01/03)

e das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça - artigos 250 a 280.

5 - Incumbirá ao exequente arcar com os custos para a realização das praças

eletrônicas e comprovar nos autos a designação das datas e o resultado do praceamento. Os valores

despendidos serão incluídos no valor do débito exequendo.

6 - A parte exequente deverá, ainda, providenciar o necessário para a intimação da

parte executada, bem como de eventuais interessados (cônjuge, condôminos, credores hipotecários,

juízos que tenham determinado averbações de penhora na matrícula do imóvel, etc.), sob pena de

nulidade de eventual arrematação, nos termos do artigo 889, do Código Processo Civil. Incumbirá

à parte indicar as pessoas que serão intimadas, os endereços para diligências e recolher as custas

pertinentes.

7 - Por fim, providencie o exequente a atualização do valor da avaliação do bem

penhorado, utilizando a Tabela Prática do TJ/SP, indicando os meses e respectivos índices e a

apresentação de certidões sobre a existência de débitos de IPTU (obtidas em sites de prefeituras) e

da declaração de existência de débitos condominiais, esta última, se o caso.

Intime-se.

São Paulo, 28 de agosto de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO ÀMARGEM DIREITA
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Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP

Informe os dados originais para o cálculo:

Instruções

Selecione o Mês/Ano da época, em seguida digite o valor da moeda da época e por último selecione o Mês/Ano para o qual o

valor digitado deverá ser corrigido.

Este serviço é meramente supletivo, não valendo, portanto, como fonte o�cial de elaboração de cálculos judiciais.

O sistema utiliza apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula, podendo apresentar eventuais diferenças em relação a

cálculos que utilizem mais casas decimais.

Exemplo: 

Atualização até Outubro de 2004, do valor de Cz$ 1.000,00, �xado em Janeiro/88 Cz$ 1.000,00 : 596,94 (Jan/88) x 32,477896

(Out/2004) = 54,407303.

Valor atualizado:  R$ 43.075,27    

O valor R$ 38.700,00 de 3/2020 atualizado até 9/2021 é R$ 43.075,27.

* Sistema meramente informativo não valendo, portanto, como fonte o�cial de elaboração de cálculos judiciais

38.700,00  
Valor

Data inicial

▼Março ▼2020

Atualizar para

▼Setembro ▼2021
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O sistema, por utilizar apenas 02 (duas) casas, arredondará o valor para R$ 54,41. 

Assim, quando a terceira casa decimal for superior a 5 (cinco), haverá arredondamento para cima.

Observação I

Os fatores de atualização monetária estão disponíveis desde Out/1964 até o mês e ano atual.

Observação II

Os fatores de atualização monetária foram compostos pela aplicação dos seguintes índices:

Out/64 a Fev/86 ORTN

Mar/86 e Mar/87 a Jan/89 OTN

Abr/86 a Fev/87 OTN "pro-rata"

Fev/89 42,72% (conforme STJ, índice de Jan/89)

Mar/89 10,14% (conforme STJ, índice de Fev/89)

Abr/89 a Mar/91 IPC do IBGE (Mar/89 a Fev/91)

Abr/91 a Jul/94 INPC do IBGE (Mar/91 a Jun/94)

Ago/94 a Jul/95 IPC-r do IBGE (Jul/94 a Jun/95)

Ago/95 em diante INPC do IBGE (Jul/95 em diante) sendo que, com relação à
aplicação da de�ação, a matéria �cará "sub judice"

Observação III

Nova tabela de Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, em cumprimento ao que �cou decidido no Processo G-

36.676/02, considerando o índice de 10.14%, relativo ao mês de Fevereiro de 1989, ao invés de 23.60%.

Informações complementares sobre a aplicação da tabela poderão ser obtidas no DEPRE 3 - Divisão Técnica de Assessoria e

Contador de Segunda Instância, na Rua dos Sorocabanos, nº 680, telefone 6914-9333.

Observações da AASP

I - Em 15/01/1989 a moeda foi alterada de Cruzado (Cz$) para Cruzado Novo (NCz$), com exclusão de 3 (três) zeros, �cando a

OTN �xada em NCz$ 6,17 (Seis Cruzados Novos e Dezessete Centavos)

II - O STJ decidiu que o índice de correção para o mês de Janeiro de 1989 deve ser de 42.72%, conforme Recursos Especiais nº

45.382-8-SP (Boletim AASP nº 1895) e nº 43.055-0-SP (disponível em nossa biblioteca para consulta)

III - Em Abril de 1990 a tabela utiliza o percentual de 84.32% sobre o valor de Março, gerando o índice de 509,725310

(276,543680 X 84.32%), o que está de acordo com decisão do STJ - Recurso Especial nº 40.533-0-SP (Boletim AASP nº 1896)

IV - De acordo com o parecer do DEPRE, publicado no DOE Just. de 09/02/1996, p. 43, os índices à partir de Fevereiro de 1991

foram alterados em face da nova orientação da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que determina a substituição da

TR de Fevereiro de 1991 (7%), anteriormente aplicada, pelo IPC de Fevereiro de 1991 (21.87%)
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