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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

12VARCVBSB
12ª Vara Cível de Brasília

Número do processo: 0078718-27.2009.8.07.0001

Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

EXEQUENTE: PAULO VIDAL

EXECUTADO: BRASIL CONTAINER LTDA - ME

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 

 Decisão de referência ID 65142594.

 

 

O condomínio comunicou na ID 67408265 a inexistência de débitos condominiais pendentes sobre o
imóvel penhorado.

 

Assim, DEFIRO a alienação por iniciativa particular, por leiloeiro judicial credenciado.

 

O imóvel tem a seguinte descrição, conforme edital de ID 61045520 - Pág. 130/135:

 

Apartamento 404, situado a Rua Iretama, 500 – Edificio Iretama, bairro Novo Eldorado com área
privativa total de 127,47m², (uma) cozinha revestida em cerâmica branca nas paredes e piso,2 quartos
com o piso em madeira;e suíte com piso em madeira e um banheiro com cerâmica idêntica no piso e
parede;banheiro social com cerâmica no piso e parede;sala com 2 (dois) ambientes com piso mesclado
em cinza, preto e bege;todas as portas aparentemente laqueadas e nos tetos de todos os cômodos as
lâmpadas ficam à mostra,sem lustres. OBS: esta avaliação é o 1º andar . Uma escada revestida com o
piso da sala e leva ao 2º andar onde encontramos uma lavanderia com cerâmica na parede e piso ; 01
área de churrasqueira com cerâmica na parede e piso com bancadas em granito preto; uma área
descoberta separada por porta de vidro de um quarto e sala pequenos, obs: esta área de apoio tem o
telhado em madeira e telha cinza.O imóvel tem direito a 3 vagas de garagem, prédio tem elevador.
MATRICULADO SOB Nº 102.203 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem/ MG
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A alienação por iniciativa particular por corretor judicial ou leiloeiro credenciado é regulada, no âmbito
do TJDFT, pelo . De acordo com o art. 3º,Provimento nº 48, de 27 de março de 2020, da Corregedoria
o magistrado fixará o prazo no qual a alienação deverá ser efetivada, a forma de publicidade, o preço
mínimo, as condições de pagamento e as garantias, bem como, se for o caso de alienação por intermédio
de corretor ou leiloeiro público, a comissão de corretagem, que não deve ultrapassar o montante de 5%
sobre o valor da transação.

 

Nos termos do ato normativo acima referido e do art. 880, § 1º, do CPC, fixo as seguintes condições para
a venda dos direitos sobre o imóvel:

 

a) publicidade: eletrônica, mediante publicação de anúncio no site wimoveis e outros sites similares de
divulgação;

 

b) preço mínimo: a última avaliação, apontou o valor de R$ 750.000. Considerando a crise econômica que
assola o país no presente momento, que o leilão prévio restou infrutífero, e a necessidade de ajustar o
valor do imóvel, fixo como preço mínimo o valor de R$ 450.000,00, que equivale à 60% do valor da
avaliação.

 

c) condição de pagamento: preferencialmente à vista, mediante depósito judicial após a aprovação da
proposta, ou em três parcelas, com o interregno máximo de 30 dias entre uma e outra, em valores a serem
fixados pelo autor da proposta, também mediante depósito judicial, sendo que a imissão na posse do
comprador só ocorrerá com a quitação integral do preço, razão pela qual fica dispensada a prestação de
garantia; essa condição é passível de modificação, em caso de anuência de ambas as partes;

 

d) prazo para venda: 4 (quatro) meses, que serão computados a partir da regularização do serviço
judiciário, ou seja, após o término do Plantão Extraordinário que está ocorrendo em virtude das medidas
de contenção à disseminação do coronavírus, uma vez que neste momento a situação do país torna
improvável a concretização de qualquer negócio.

 

 

Como a venda será intermediada por leiloeiro, fixo a comissão de corretagem em 3% (três por cento) do
valor da venda.

 

Nomeio como corretor ANDRE GUSTAVO BOUÇAS IGNACIO, indicado pelo exequente e
devidamente credenciado no cadastro mantido no TJDFT.

 

A parte que está ocupando o imóvel deverá se abster de qualquer conduta que obstrua o trabalho do
leiloeiro, sob pena de multa que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais).
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As despesas com publicidade correrão por conta do exequente.

 

Transcorrido o prazo sem que o bem seja alienado, as partes serão intimadas a se manifestar sobre
eventual pedido de dilação do prazo, a indicação de novo profissional ou alteração das condições de
venda acima fixadas.

 

Efetuada a venda, , a Secretaria lavrará o termo de alienação, do qualcom o depósito integral do preço
constarão os requisitos da carta de arrematação, que será subscrito pelo magistrado, pelo leiloeiro
nomeado, pelo adquirente e pelas partes, e expedirá também o mandado de imissão do adquirente na
posse do imóvel.

 

Intime-se o leiloeiro a dizer se aceita o trabalho e, em caso positivo, dar-lhe início.

 

(datado e assinado eletronicamente)
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