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DECISÃO

Processo nº: 0009913-06.2018.8.26.0477
Classe - Assunto Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais
Exequente: Condomínio Edifício Tatiana
Executado: Sandra Regina Rodrigues Marques

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vítor Gambassi Pereira

Vistos.

1. Fls. 134/135: Embora o credor tenha a faculdade de indicar o leiloeiro, é poder
discricionário do Juiz nomeá-lo ou não, posto se tratar de um auxiliar do Juízo, considerando-se,
ainda, o princípio do livre convencimento do magistrado.

2. Diante das três avaliações apresentadas às fls. 97/104, com base no valor médio,
HOMOLOGO a avaliação em R$ 381.000,00.

3. Nos termos do art. 883, do CPC, para a realização da hasta pública eletrônica,
NOMEIO a GESTORA FRAZÃO LEILÕES, regularmente cadastrada no Portal de Auxiliares da
Justiça no site deste Tribunal, nos termos do Comunicado Conjunto nº 690/2017.

Promova a serventia a alimentação do Portal com a indicação do processo, nome
do Juiz, local de atuação, data da nomeação, senha do processo digital, se o caso.

Por precaução, comunique-se, por e-mail, a gestora acerca da nomeação acima
levada a efeito.

Nos atos da divulgação da hasta pública deverão constar as datas da 1ª e 2ª praças,
para cuja designação concedo o prazo de trinta (30) dias, devendo também ser noticiado ao
juízo.

Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação atualizada nos 03 (três)
dias seguintes a abertura das praças, seguir-se-á sem interrupção a 2ª Praça ou leilão, que se
estenderá por no mínimo vinte (20) dias e no máximo sessenta (60) dias.

Na 2ª Praça ou leilão não serão admitidos lances inferiores a 60% (sessenta por
cento) do valor da avaliação. A Avaliação deverá ser atualizada até a data do protocolo do edital de
acordo com a tabela do TJSP. A alienação se dará pelo maior lanço ofertado, respeitadas as
condições aqui avençadas.

Para HOMOLOGAÇÃO de eventual arrematação, deverá a leiloeira
COMPROVAR o REGISTRO VIRTUAL do LANCE VENCEDOR, conforme art.264 e seu
parágrafo único, das Normas de Serviços Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça/SP, indicando
o número de IP da máquina de onde partiu o lance vencedor, conforme art.271, das NSJCGJ/SP.

No mais, a luz do art.895, §7º, do Código de Processo Civil, in verbis: "A proposta
de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado", a
leiloeira deverá, ainda, comprovar a anotação em seu site, para conhecimento dos demais
interessados, contemporânea às datas de validade dos leilões eletrônicos, de que a proposta
vencedora previa, se o caso, PAGAMENTO PARCELADO do lance, a fim de assegurar a ampla
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concorrência.

Competirá à empresa Gestora providenciar a publicação do edital, observando o
prazo, que não poderá ser inferior a 05 (cinco) dias da data estipulada para o início da praça.

O leilão será realizado exclusivamente por MEIO ELETRÔNICO através do
portal www.frazaoleiloes.com.br e será presidido pela Gestora Judicial nomeada. Os interessados
deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão eletrônico fornecendo
todas as informações solicitadas.

O executado terá ciência do dia, hora e local da alienação judicial por intermédio
de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, nos termos do art. 889, inciso I
e parágrafo único, do novo Código de Processo Civil.

Cumpre observar que o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que
recaiam sobre o bem, além da comissão da Gestora Judicial fixada em 5% sobre o valor do lance
vencedor. Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da gestora, devidamente
identificados, a providenciar o cadastro e agendamento 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 carga e extração de cópia dos autos, além de
fotografias do bem.

Igualmente, autorizo os funcionários da gestora, devidamente identificados, obter
diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal da Gestora Judicial, a fim de que os
licitantes tenham pleno conhecimento das características do (s) bem (ns), que serão vendidos no
estado em que se encontram.

Int

Praia Grande, 26 de janeiro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO ÀMARGEM DIREITA
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 Cálculo de Atualização Monetária

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo  

Valor Nominal R$ 381.000,00

Indexador e metodologia de cálculo TJ/SP (Tabela Tribunal Just SP-INPC) - Calculado pro-rata die.

Período da correção 01/01/2021 a 01/10/2021

Dados calculados

Fator de correção do período 273 dias 1,072072

Percentual correspondente 273 dias 7,207243 %

Valor corrigido para 01/10/2021 (=) R$ 408.459,60

Sub Total (=) R$ 408.459,60

Valor total (=) R$ 408.459,60
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