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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

1VARCIVBSB 

1ª Vara Cível de Brasília

Número do processo: 0016001-81.2006.8.07.0001

Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

EXEQUENTE: JUCELINO LIMA SOARES

EXECUTADOS: FRANCISCA TELES DE MENEZES, VEGA TRANSPORTES LTDA - ME, 
VOCINO TELES DE MENEZES

 

 

 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

 

 

 

Realizada a avaliação objeto do laudo de id. 89356109 e intimadas as partes, os devedores 
impugnaram o resultado alcançado pelo "expert" que, instado a se manifestar, prestou os 
esclarecimentos de id. 93158082, ratificando suas conclusões primigênias. 
 
Novamente intimadas as partes, os executados mantiveram sua irresignação. 
 
Do cotejo dos laudos exarados pelo perito com as impugnações de ids. 91863231 e 102157277, 
apura-se que o "expert" nomeado nos autos  se desincumbiu de esclarecer a metodologia por ele 
adotada e justificar o resultado apurado à luz das normas técnicas que regem seu mister, não 
tendo os documentos coligidos pelos impugnantes constituído elemento de convicção hábil a 
elidir as conclusões alcançadas pelo perito, notadamente porque selecionados sem a observância 
da melhor técnica de avaliação de imóveis. 
 
Assim, com supedâneo no aludido laudo, fixo o valor do imóvel penhorado em R$ 187.000,00. 
 
Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para que esclareça, no prazo de até 10 dias, se tem 
interesse na adjudicação do bem constrito e, em sendo o caso, apresente memória discriminada 
do cálculo de seu crédito atualizado abatendo eventuais valores levantados no curso do presente 
feito, bem como promovendo o depósito da diferença, se houver. 
 
Não havendo interesse na adjudicação, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial a fim de que 
seja designada data para a realização da hasta pública. 
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Retornados os autos, expeçam-se os respectivos editais, observando-se a ressalva de que 
eventuais ônus e gravames que incidirem sobre o bem em questão, inclusive aqueles de ordem 
tributária, correrão por conta do arrematante. 
 
Intimem-se. 
 
Sem prejuízo, promova a Serventia a deflagração do PA pertinente ao pagamento, em favor do 
perito Antônio Bartasson Neto, dos honorários fixados conforme decisão de id. 32358610. 
 
Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na 
data da certificação digital.


