
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
6ª VARA CÍVEL
Avenida das Nações Unidas, 22939, (Torre Brigadeiro) - 10º andar - Jurubatuba
CEP: 04795-100 - São Paulo - SP
Telefone: 5541-8083 - E-mail: stoamaro6cv@tjsp.jus.br

D E C I S Ã O

Processo nº: 1001347-89.2016.8.26.0002 - Execução de Título Extrajudicial

Exeqüente: BANCO BRADESCO S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12, Cdade de Deus, s/n,
Casa, Vila Yara, CEP 06029-900, Osasco - SP

Executado: LINK TELECOM COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA -
ME, CNPJ 19.254.384/0001-05, Rua Edson Peregrini, 265, Jardim
Cachoeira, CEP 02762-040, São Paulo - SP, RICARDO REIS
GRILLO, CPF 185.677.858-47, RG 177584567, Rua Edson Peregrini,
265, Jardim Cachoeira, CEP 02762-040, São Paulo - SP e DERLIENE
BIENOW GRAUNKE, CPF 036.165.351-40, RG 23561050, Rua
Edson Peregrini, 265, Jardim Cachoeira, CEP 02762-040, São Paulo -
SP

C O N C L U S Ã O

Em 16 de maio de 2018 ,faço estes autos conclusos ao MM.
Juiz de Direito da 6ª Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro, Dr. Emanuel Brandão
Filho Eu, (Sankey Teixeira Montevechio). Eu, _____, M367223, Assistente Judiciário.

Vistos.

1- Defiro a penhora dos seguintes imóveis indicados pelo exequente:

(a) "Um terreno constituído pela chácara 07 do setor 04 da Estância Belverde, distrito e
município de Juquitiba, Comarca de Itapecerica da Serra, zona rural", descrito na
matrícula 17.398 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP, em
nome do executado RICARDO REIS GRILLO.

(b) "Um terreno constituído pela chácara 08 do setor 04 da Estância Belverde, distrito e
município de Juquitiba, Comarca de Itapecerica da Serra, zona rural", descrito na
matrícula 17.399 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP, em
nome do executado RICARDO REIS GRILLO.

(c) "Um terreno constituído pela chácara 09 do setor 04 da Estância Belverde, zona rural,
distrito e município de Juquitiba, Comarca de Itapecerica da Serra", descrito na matrícula
17.400 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP, em nome do
executado RICARDO REIS GRILLO.

(d) "Um terreno constituído pela chácara 10 do setor 04 da Estância Belverde, zona rural,
distrito e município de Juquitiba, Comarca de Itapecerica da Serra", descrito na matrícula
17.401 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP, em nome do
executado RICARDO REIS GRILLO.
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(e) "Um terreno constituído pela chácara 13 do setor 04 da Estância Belverde, zona rural,
distrito e município de Juquitiba, Comarca de Itapecerica da Serra", descrito na matrícula
17.403 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP, em nome do
executado RICARDO REIS GRILLO.

(f) "Um terreno constituído pela chácara 14 do setor 04 da Estância Belverde, distrito e
município de Juquitiba, Comarca de Itapecerica da Serra, zona rural", descrito na
matrícula 17.404 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP, em
nome do executado RICARDO REIS GRILLO.

Fica nomeado o executado como depositário, independentemente de outra
formalidade.

Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como termo de
constrição.

2- Providencie-se a averbação da penhora, pelo sistema ARISP, se possível.
Caso não conste nos autos deverá o patrono do exequente peticionar informando seu
endereço eletrônico e número do telefone celular (enviando mensagem eletrônica para
stoamaro6cv@tjsp.jus.br, se processo físico), dado essencial para transmissão da ordem de
averbação, e para sua posterior notificação dos procedimentos que serão realizados pela
ARISP.

Registre-se que a utilização do sistema online não exime o interessado do
acompanhamento direto, perante o Registro de Imóveis, do desfecho da qualificação, para
ciência das exigências acaso formuladas.

Não sendo possível a penhora eletrônica, fica, desde já, determinada a
expedição de mandado de averbação, cabendo à parte exequente providenciar a averbação
no respectivo ofício imobiliário, comprovando-a nestes autos.

3- Intime-se o executado por carta direcionada ao endereço de citação ou
último endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora.

Providencie-se, ainda, a intimação, pessoal ou na pessoa do representante
legal, de eventual(is) cônjuge, de credor(es) hipotecário(s) ou fiduciário(s) e
coproprietário(s), e demais pessoas previstas no art.799, do Código de Processo Civil.

Havendo qualquer registro ou averbação de arrolamento, garantia ou
penhora em favor da Fazenda Pública, deverá providenciar o necessário para a ciência
inequívoca, mediante a intimação pessoal, sob pena de nulidade.

Caberá à parte exequente indicar o endereço e recolher as respectivas
despesas, sob pena de nulidade.

Deverá, ainda, pesquisar junto aos órgãos administrativos a respeito
da existência de débitos ou restrições de natureza fiscal, comprovando nos autos.
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4. Cumpridos os itens anteriores, para avaliação do imóvel nomeio o(a)
perito(a) judicial Sr.(a) Walmir Pereira Modotti, que deverá ser intimado
OPORTUNAMENTE a estimar seus honorários definitivos, no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Deverá o exequente promover, ainda, o necessário à citação da co-
executada Derliene Bienow Graunke.

6. Em caso de inércia por prazo superior a 30 dias, remetam-se os autos ao
arquivo, independentemente de nova conclusão ou intimação, onde aguardará útil
provocação.

Int.

São Paulo, 16 de maio de 2018.

Emanuel Brandão Filho

 Juiz(a) de Direito
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ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: 1001347-89.2016.8.26.0002

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários

Exequente: Banco Bradesco S/A
Executado: Link Telecom Comunicacao e Informatica Ltda - ME e outros

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Ciência da Certidão de Penhora
ARISP. Protocolo de Penhora On-line número
PH000249511 referente ao imóvel matrícula nº 17.398 e
número protocolo número PH000250033 referente aos
imóveis s matrículas: 17.399,17.400,17.401,17.403 e 17.404).
ATENÇÃO: A prenotação é válida por 30 dias corridos,
contados da data em que o Registro de Imóveis recebeu a
solicitação." Nota: a) O Ofício Judicial inclui a solicitação
de averbação da Penhora no sistema; b) O Cartório de
Registro de Imóveis recepciona, prenota, informa o número
e a data da prenotação no Sistema e a seguir examina o
título (qualificação registral); b.1) ESTANDO APTO para
a averbação da penhora, informa o valor no próprio Sistema
para possibilitar a geração do boleto bancário, com
vencimento em 15 dias e encaminha uma cópia do boleto
bancário para o E-mail do advogado, bem como SMS para
o celular; (se não receber o boleto via e-mail, no prazo de
cinco dias, deverá acessar o site www.arisp.com.br, para
imprimir a 2ª via: clicar em sites de interesse, penhora on-
line oficios judiciais, emissão de segunda via de boleto
bancário-acesso advogado) e escolher a opção de
pesquisa. Caso não consiga imprimir a 2ª via do boleto,
deverá procurar o cartório de registro do imóvel para
verificar se tem nota de exigências/devolução. b.2) SE O
TÍTULO NÃO ESTIVER APTO para a averbação da
penhora, o Registro de Imóveis inclui a Nota de Exigência
no Sistema, que deverá ser impressa pelo Cartório Judicial
e aguarda o cumprimento até o prazo de validade da
prenotação. Nada Mais. São Paulo, 05 de fevereiro de 2019. Eu,
Maria Edilene Mendes Santos, Escrevente Técnico Judiciário.








