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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

10ª Vara Cível de Brasília

Número do processo: 0730181-41.2018.8.07.0001

Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

EXEQUENTE: PRISCILLA VASCONCELOS FREIRE DE MELO

EXECUTADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA.

 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

            

            A penhora deferida nestes autos diz respeito aos direitos aquisitivos do imóvel constrito 
e, não, ao imóvel em si.

          A prática revela que a penhora nessa modalidade, embora admitida, apresenta extrema 
dificuldade de obtenção de produto para a satisfação do crédito. Tal dificuldade existe porque o 
credor fiduciário precisa concordar com a alienação do bem judicialmente, pois, de acordo com 
a legislação de regência, em caso de inadimplemento, faz jus à alienação extrajudicial do bem 
para satisfazer o seu crédito. Desse modo, a alienação judicial do bem, em tese, retira a 
possibilidade do credor fiduciário de obter valor mais expressivo. Daí resulta a necessidade 
imperiosa, não só de sua intimação, mas também de sua anuência com o leilão judicial.

            Dito isso, observo que houve cessão do crédito pela Caixa Econômica Federal a empresa 
CONTIL, terceira interessada.

          Não vislumbro qualquer irregularidade sobre o bem em um primeiro momento. As 
alegações da exequente, embora relevantes, não comportam abordagem nestes autos. Eventual 
irregularidade na transmissão do bem, pela constatação de vícios do negócio jurídico, devem ser 
ventiladas em ação própria, sobretudo porque o instituto da fraude à execução presta-se a tornar 
ineficaz a alienação promovida pelo executado, situação diversa daquela existente nesse 
processo, em que a cessão foi realizada entre terceiros. Acrescento, nesse contexto, que a cessão 
de crédito independe da anuência do devedor, o que reforça a aparente inexistência de vícios.

            Outrossim, importante aferir o valor atualizado do crédito, para fins de análise da 
viabilidade de excussão do bem, ou seja, se sobejaria saldo em favor da exequente destes autos. 
Ressalto que a penhora é sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel e, não, como dito, sobre o 
imóvel em si. Desse modo, importante analisar se os direitos aquisitivos do imóvel, se 
existentes, tem condições de satisfazer o crédito perseguido nestes autos, considerando-se que 
existe penhora precedente.

                   Diante de tais argumentos, determino: (i) a suspensão do leilão designado; (ii) a 
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intimação da cessionária para informar o valor atualizado do crédito e o valor dos direitos 
aquisitivos da ora executada em face do bem, assim como para que informe se concorda com a 
alienação judicial do bem.

            Adotadas tais providências, analisarei a necessidade de nova avaliação do imóvel, nos 
termos dos embargos de declaração opostos pela executada. 

                                     

Monike de Araujo Cardoso Machado

Juíza de Direito Substituta

* documento datado e assinado eletronicamente
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