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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

3ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília

 Número do processo: 0708075-51.2019.8.07.0001

 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

 EXEQUENTE: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO

 EXECUTADO: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME

 

DECISÃO 

 

Por meio da impugnação de ID115520164 se insurge a executada contra o valor da avaliação do 
imóvel penhorado, afirmando que não foi uma avaliação completa, não tendo descrição 
detalhada e descritiva sobre o terreno e a edificação, bem com ausente um parecer técnico 
descrevendo os pontos considerados para se chegar ao valor. Alega que o valor foi bem inferior 
ao valor de mercado, que hoje perfaz a importância de R$ 4.287.110,79. Colaciona laudo 
técnico de avaliação realizado por corretor credenciado no CRECI sob o n. 26.542-DF. Ao final, 
requer a análise do laudo para se considerar a avaliação do imóvel em questão.

Instado a se manifestar, o autor anuiu com o valor da avaliação apresentado pelo laudo técnico 
juntado pela devedora e pugnou pelo regular processamento do feito, com a inclusão do imóvel 
em leilão objetivando a satisfação do débito executado como o produto de sua venda. Informa 
que o valor do débito atualizado até 31/12/2021 perfaz o montante de R$ 387.643,56.

Diante do exposto, considero para fins de avaliação do imóvel o laudo de ID115520165, no 
valor de R$ 4.287.110,79.

Remetam-se os autos ao NULEJ, para designação de data para leilão.

Fixo o preço mínimo de 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta.

Intimem-se as pessoas indicadas no art. 889 do CPC.
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