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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

1VAFAZPUB 

1ª Vara da Fazenda Pública do DF

Número do processo: 0000416-59.2011.8.07.0018

Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

EXEQUENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP

EXECUTADO: DALL TURISMO LTDA - EPP, VALDEMAR SILVA DE SOUSA, 
CRISTIANE COSTA DE SOUSA

 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

 

Designada hasta pública (ID nº 111855951) os direitos aquisitivos do imóvel, objeto do contrato 
de compra e venda ora executado, a leiloeira designada para o ato, suscita dúvidas ao ID nº  
113445464. Questiona a leiloeira se o valor residual da dívida dos executados com a 
TERRACAP, em relação ao qual eventual arrematante irá se sub-rogar, "será obtido a partir da 
avaliação do imóvel (R$ 878.240,00) ou do saldo devedor do financiamento (R$ 870.210,01 em 
24/09/2021 – ID 
104238450)".

Ofício juntado ao ID nº 114237563, encaminhado pela 2ª Turma Cível, com a  juntada de 
Decisão proferida no bojo do Agravo de Instrumento nº 0701229-16.2022.8.07.0000, que 
indeferiu pedido de efeito suspensivo.

Ao ID nº 114327902, o executado VALDEMAR SILVA DE SOUSA apresenta impugnação, 
com a alegação de que o bem, cujos direitos aquisitivos foram penhorados, é bem de família. 
Pugna pelo cancelamento da hasta pública designada e, após vistoria do bem por Oficial de 
Justiça, o cancelamento definitivo da penhora.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido. 

No que tange à dúvida suscitada pela Leiloeira, entendo que o valor residual da dívida para com 
a TERRACAP deve ser aferido a partir do saldo devedor do financiamento para com a referida 
empresa pública.

A propósito, é cediço que, nos termos do art. 908, §1º, do CPC, "No caso de adjudicação ou 
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alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem , sub-
rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência".

Assim, por força do previsto no art. 886, VI, do CPC, com o fito de evitar insegurança jurídica, 
bem como prejuízos ao futuro arrematante do bem e à exequente, determino a retificação do 
Edital de ID nº 112566641, para constar expressamente tal informação.

Ante o exposto, determino o seguinte:

a) Cancele-se, com urgência, a hasta pública designada ao ID nº 111855951. Após, designe-
se nova hasta pública, com retificação do Edital  de ID nº 112566641 para fazer constar, a 
teor dos arts.908, §1º, e 886, VI, ambos do CPC, a informação de que o valor residual da 
dívida dos devedores com a TERRACAP, aferido a partir do saldo devedor do respectivo 
financiamento, sub-rogar-se-á sobre o preço da arrematação;

b) Intime-se a exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 
impugnação apresentada ao ID nº 114327902, pelo executado VALDEMAR SILVA DE 
SOUSA.

Intimem-se as partes e a Leiloeira designada para ciência acerca desta Decisão.  

 

LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO

Juiz de Direito


