




























Deve o(a) advogado(a), ao proceder o peticionamento por meio do link de "Petição Intermediária de 1º Grau", cadastrá-la na categoria
"Petições Diversas", mas no "tipo de petição" especificar corretamente com nomeclatura adequada, ou seja, "Emenda à inicial",
"Apelação", "Manifestação sobre a contestação", "Contestação", "Contrarrazões" etc, a fim de conferir maior agilidade na identificação no
fluxo de trabalho, onde se processam os autos digitais, sob pena de a apreciação da petição inicial aguardar a ordem de protocolo dos
demais autos conclusos, acarretando prejuízos e morosidade no andamento dos autos digitais.
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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Processo nº: 0005986-34.2020.8.26.0001 - Liquidação de Sentença pelo
Procedimento Comum

Exequente: Cristiane Bianchi Boaventura e outros
Executado: Antonio Sergio Bianchi
Data da conclusão: 12/02/2021
Conclusão ao Exmo. Sr. Dr. Juiz Ademir Modesto de Souza.

Vistos.

Não havendo impugnação do requerido Antônio quanto aos documentos de
fls. 116/129 apresentados pelos requerentes, acolho as estimativas particulares obtidas dos
preços de mercado do imóvel e da locação, em outubro de 2020, e, por conseguinte, fixo o
valor do bem em R$ 498.484,64, para efeito de expropriação, e arbitro o aluguel devido aos
requerentes em R$ 900,00, para os exercícios a partir de 2020, o que corresponde a 50% do
preço estimado, e, para o exercício de 2018/2019, em R$ 810,00, sendo a redução de 10%
compatível com o percentual de correção incidente nos alugueis no período de 1 a 2 anos, em
regra.

Não havendo recurso contra esta decisão, digam os requerentes em termos
de prosseguimento, sob pena de arquivamento.

Em caso de processos com tramitação digital, atentem-se os advogados das
partes para a advertência de rodapé.

Int.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.

ADEMIR MODESTO DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO
(assinatura digital)


