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Classe
Assunto
Exequente
Executado

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Sétima Vara Cível de Brasília

:
:
:
:
:

14801/95
Cumprimento de sentença
Liquidação/ Cumprimento/ Execução
BANCO DO BRASIL SA
SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA

ATO DE MERO EXPEDIENTE
'

Juntei carta precatória de avaliação devidamente CUMPRIDA (fls.
397/441) e comunicação da Comarca de Buritis (fls. 442/445).

/

!

Ficam as partes intimadas a se manifestarem sobre o Auto de
Avaliação de fls. 439/440, no prazo de 05 (cinco) dias.
Brasília - DF, sexta-feira, 22 de julho de 2016 às 14h32.
Ma~~~e~n~~~a---Técnico Judiciário - 313563

Rcgistrado
Úl;irno andamento: 22/07/2016 - DETERMINADA PUBLICACAO NO DJE - PAUTA DO DIA

Incluído na Pauta: 22/07/2016
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FERREIRA & CHAGAS
A D V O G A D O S

EXMO. SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 7° V ARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
ESPECIAL DE BRASÍLIA/DF

T JOFT - Circunscrição Judiciária de t:INAt:ilLIA

Comprovante de recebimento de Petição

Número do Protocolo:

2016.01 .021509361

Oata e Hora: 04!08/20~617:08

Tipo de Petldonente: Autor
Recebido em: Posto de Protoa,10 Judicial Expresso• Setor Comercial Sul (??J!:-SCS)

Prooes,o: 1480195 (RH.65. CNJ: 0019390-60.1995.8.07.0001)
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Rei. Autos do processo nª. 0019390-60.1995.8.07.0001

BANCO

DO

BRASIL

S/A.

sociedade

de

economia

mista

já

devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe. ação
proposta em desfavor de SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA E OUTROS. por seus procuradores que esta subscrevem. vem.

perante V. Exa .• em atendimento ao despacho de folhas retro.
informar que concorda com o Auto de Avaliação de fls. 439/440 e
requer seja designada hasta pública para praceamento do bem
penhorado e avaliado. já que o Exequente não tem interesse na
adjudicação do mesmo e nem na alienação par iniciativa particular.
Nestes termos. pede deferimento.
Belo Horizonte. 4 de agosto de 2016.

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

HEBERT CHIMICATTI

OAB/ DF 35.879

OAB/MG 74.341

SÉRGIO JACOB BRAGA

LAÉRCIO AUGUSTO DA SILVA

OAB/MG 104.992

FRANCIELI GARCIA
OAB/SP 337.983

OAB/DF 31.500

:: M.41R1Z ·,

:· 8"10 Hori~onte • MG : ·
Rua Bffnudo Guimaráes, 1966 -lourdo-s :: CEP'?0140..0fJ2 :: Fone/fa:11'.: (31) 3296-S600
:: FILIAIS:·
:: 6n111!it•OF ;; Por«iAlt9re•RS :: RIOdtJaneJtO•RJ :: SãoPJulO..:SP :: Vitórb-fS ::

,, .
ANDF:RSON &. ULISSES OITO - Am/O6ADOS
OAB/DF- 46632 e 17.773

Excelentíssimo Senhor JUIZ DE DIREITO da 7ª Vara Cível da

Circunscrição Especial Judiciária de BRASÍLIA - DF
TJDFT ~ Circunscrição Judiciária de BRASiLIA
Comprovante de recebimento de Petiçào
' Número do Protocolo: 2016.01.021533288

Data e Hora: 05/08/20161224

Recebido em: 7' VARA CIVEL DE BRASILIA
• Processo: 1480195

Processo nº 14801/95
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SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIAROS LTDA,
Executado, por seu advogado, nos autos da
EXECUÇÃO, interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A., em deferência ao r. despacho para se manifestar sobre o Laudo de Avaliação, vem à presença
de V. Exª. expor e requerer:

01.
Ontem, dia 03 de agosto, ultimo dia do prazo para protocolar a petição anexa, o Advogado subscritor saiu de seu Escritório no
SEPS , W4, 709/909, Ed. FAPE, Asa Sul, às 17.20 hs, em direção ao Forum, e a seguir teve que enfrentar um engarrafamento descomunal do
trânsito, ao ponto de só conseguir chegar no Drive Trôo as 19, 17 hs, não
conseguindo Protocolar a petição eis que ele fecha às 19,00 hs.
02.
Extreme de dúvidas o Advogado Peticionário não conseguiu realizar o protocolo da petição pela justa causa do incrível e imprevisível engarrafamento do trânsito, fato notório e amplamente divulgado
pelas emissoras de televisão.
03.

O Art. 223, § 1º do NCPC afirma que:
"Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar oato por si ou seu mandatário. "

Ex positis, diante da ocorrência de justa causa, com fulcro no Art. 223, § 2º, do NCPC, REQUER se digne V. Ex". permitir o recebimento da petição que acompanha a presente
SEPS W4, 709/909, Lote D, Sala 313, Ed. FAPE 70390 089 BRASÍLIA- DF
Tim 8255 5661 e Oi 8449 5709 -

!- E:\Documentos\Backup\HD 40gb\YIAE\2\016sudesteart323§2ºYae2a.Dot
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ULISSES ÜTTO -

ADVOGADO

Termos em que pede e
Espera Deferimento
Brasília - DF, aos 04 de agosto de 2016

7;~1Ju8
ÜLÍWO ULISSES ÜTTO
OAB/DF-17.773
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ANDERSON cl ULISSES OTTO - Am(06ADOS
OAB/DF- 46632 e 17.773

Excelentíssimo Senhor JUIZ DE DIREITO da 7' Vara Cível da

Circunscrição Espec~I Jud~ciária de BRASÍLIA - DF
TJDFT - Circunscrição Judiciária de BRASILIA
Comprovante de recebimento de Petição
Nümero do Protocolo: 2016.01.021533577
Recebido em:

Data e Hora: 05/08/2016 12:25

7' VARA CÍVEL DE BRASÍLIA

Processo: 1480195

Processo nº 14801/95
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SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIAROS LTDA,

Executado, por seu advogado, nos autos da

EXECUÇÃO, interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A., em deferência ao r. despacho para se manifestar sobre o Laudo de Avaliação, vem à presença
de V. Exª. expor e requerer:

01.
Constata-se que o Laudo de Avaliação da Fazenda Rio
Piratininga, localizada no município de FORMOSO - MG, foi elaborado
aos 20 de julho de 2016, pelo Oficial de Justiça o Sr. PAULO RAMOS, em
cumprimento ao mandado do MMº Juiz de Direito da Vara Civil única da
Comarca de BURITIS -MG.
02.
O Executado contesta a legitimidade e a competência
do Oficial de Justiça para desempenhar as funções de avaliador de propriedade imóvel e executar a perícia técnica que é função específica dos
órgãos: IEATM - Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro, CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Resolução 345/90 arts. 2° e 3°, órgãos que coordenam e representam a
classe, assessoram o governo e normatizam direitos e funções de engenheiros, arquitetos e agrônomos, tudo em consonância com a legislação
federal - Lei 5.194/66 arts 2° e 3° e 7°.
03.
Ainda há que se considerar que senhor oficial de justiça
não levou em conta a existência de consistentes bens materiais e imateriais, benfeitorias, projeto executado, como o da Usina Hidroelétrica localizada na propriedade - Rio Piratinga, bem como, os estudos preliminares,
topográficos e anteprojetos apenas aguardando condições favoráveis economicamente para sua implementação.
SEPS W4, 709/909, Lote D, Sala 313, Ed. FAPE 70390 089 BRASÍLIA-DF
Tim 8255 5661 e Oi 84"9 5709 -
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4, 3
04.
Consta no artº 3º da Resolução nº 345, de 27 de julho
de 1990, anexa, que:

"Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações e demais
procedimentos indicado no art. 2°, quando efetivados por pessoas
físicas ou jurídicas não registradas nos CREAs."
05.
O MODELO DE INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DO
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS, anexo, registra a complexidade de um Laudo de Avaliação de Imóvel Rural, que aponta inúmeras questões não seguidas pelo Avaliador Judicial por ocasião da confecção de seu Laudo, o que constitui mais um fator de nulidade do referido
Laudo de Avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça PAULO RAMOS.
06.
Tem-se, outrossim, que no local se encontra projetada
a rodovia Brasília/Salvador com estudos técnicos avançados nos órgãos
federais competentes, bem como, a existência da estrada vicinal Buritis/Formoso que atravessa longitudinalmente a propriedade avaliada. e
que não foram levados em conta, na elaboração do mencionado Laudo de
Avaliação.
07.
Registra-se, ainda, que existem vários compradores, interessados inclusive vizinhos do imóvel, por valor real bem superior ao da
avaliação judicial efetuada, aguardando-se apenas a desocupação pelos
integrantes do MST, cuja ação de Reintegração de Posse já foi deferida
pelo M. juiz da vara agrária, consoante a r.Sentença, confirmada por unanimidade pelo pleno do TJMG, após reiterados recursos e embargos do
Ministério e Defensoria Públicos, aguardando apenas providências dos
órgãos policiais estaduais competentes.
08.
Anexo segue um Laudo de Avaliação da Fazenda Rio
Piratinga - Formoso-MG, confrontando, data vênia, com a avaliação efetuada pelo respeitável oficial de justiça de Buritis-MG, com os mesmos
dados de área aleatoriamente elencados pelo avaliador e complementados nas áreas não citadas ou avaliadas até a soma da área do imóvel sob
estudo avaliatório, nos valores atuais para cada qualidade de terra e estados em que se encontram, conforme dados atualizados no local e em
consonância com similares adjacentes, sempre respeitadas as variações
episódicas, com critérios avaliativos consubstanciados por ingerências econômicas sociais e políticas mutantes, que diverge, substancialmente, do
Laudo Pericial elaborado pelo esforçado Oficial de Justiça.
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Ex positis, o Peticionário REQUER se digne V Exª.
DECRETAR A NULIDADE DO LAUDO PERICIAL em apreço e determinar
ao Banco do Brasil S.A, autor da Execução, que providencie através peritos profissionais, legalmente habilitados, por sua conta, uma competente
avaliação do imóvel em epigrafe.
Termos em que pede e
Espera Deferimento
Brasília - DF, aos 03 de agosto de 2016

ÜLÍVJO ULISSES ÜTTO
OAB/DF-17.773
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LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
DENOMINAÇÃO - FAZENDA RIO PIRATINGA
Município - Formoso-Estado de Minas Gerais
Proprietários - SUDESTE
AGROPECUÁRIA L TDA.

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS

E

Avaliadores - Corretores de imóveis:
Wanderlei José Medeiros, CRECl- 002. 7135 - 4ª Região•MG
Edson Alves Teixeira, RG•MG: 12.35.501, CPF: 401.791.331-87, Rua Três
Marias, 563 - Centro• Buritis•MG, CRECl•MG: 002.757-6 - 4ª Região-MG
LOCALIZAÇÃO:
Estrada vicinal municipal em terra batida ligando Buritis a Formoso aproximadamente 45km Buritis e 75km Formoso•MG, cujas divisas e
confrontações estão devidamente registradas no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Buritis-MG, sob a matrícula nº 234; sendo que o
imóvel é acessado durante todo ano pela rodovia que liga Buritis à cidade
de Formoso, após percorrer aproximadamente 15km (quinze quilômetros)
de Buritis, entrada à direita mais 3km, atravessa o rio São Domingos por
uma balsa, percorre.se mais 0tkm (um quilômetro) vira-se a direita,
percorre-se mais 04km (quatro quilômetros) e chega em uma bifurcação
em T, vira.se a esquerda, seguindo•se mais aproximadamente 25km (vinte
e cinco quilômetros) chega.se ao imóvel objeto da avaliação.
FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL:
Área total escriturai •············-----·-····--··········· 1.832,00 Ha
Área total "ad mensura" aproximadamente•·····----- 2.000,00 Ha
FORMATO DO TERRENO:
Retangular, irregular com 5.000ml por 4,000ml limitações: ao alto, serra na
divisa, altitude no sopé da serra 750m, com aproximadamente 5km de
comprimento, assim como igual medrda na beira do Rio Piratinga, onde a
altitude é de mais ou menos 650m, divisa lateral na entrada: Ribeirão
Extrema, divisa saída Formos; Ribeirão do Sabão mais divisa secas até o
Rio Píratinga. Duas nascentes no sopé da serra
- entre morros
desaguando no Ribeirão Sabão, que desagua no Rio Piratinga a mais ou
menos 300m de Barra do Ribeirão Extrema, na entrada e limite da {
• ~~

fazenda.

"\i~~~ · ~
,~'<f; ,.-.,

,.
A fazenda tem a maior área com afloração calcária, com serras calcarias
saindo do município de São Romão, atravessando o Rio Urucuia na
suaCachoeira a mais ou menos 20km da fazenda e se exprairando em
calcário superficial à direita da jusante do Rio Piratinga, diminuindo o PH
- acidez da terra no local modificando para o PH ideal à agricultura.
Regime pluviométrico: de região de serrado com sete (sete) meses
húmidos, de setembro a março.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:
Usando como comparação a área calculada pelo avaliador oficial de
justiça de Buritis, de 700 (setecentos) ha de cultura de primeira mínimo
aR$ 10.000,00 (dez mil reais) o hectare levemente ondulado valorizado no
valor parcial de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). Considerados
mais 300 (trezentos) hectares de cultura de primeira mecanizável de
cerrado a R$ 7.000,00 (sete mil reais) o ha, teremos mais R$ 2.100.000,00
(dois milhões e cem mil reais) restando como área ambiental, reserva
legal, mais proteção às nascentes, as áreas com inclinação acima de 40%,
estradas construções, teremos mais 832 ha (área escriturai) a R$ 3.000,00
o ha, somando R$ 2.496.000,00 (dois milhões quatrocentos e noventa e
seis mil reais), totalizando de valor de terras R$ 11.596.000,00 (onze
milhões quinhentos e noventa e seis mil reais), mais benfeitorias, 02
casas de uso de administrador e outra de vaqueiro, no valor total de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com 50% de deságio = R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais) mais 01 curral de aroeira em troncos
de aroeira mais brete coberto no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), com 50% de deságio = R$ 75.000,00 (setenta e cinco
mil reais) mais 20kmde cerca de estacas em madeira aroeira, com 5 fios
de arame liso e farpado, no valor unitário de R$ 100,00/ml x 20.000ml x
50% de deságio = R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) produzindo um
valor final total de R$ 12.746.000,00 (doze milhões setecentos e quarenta e
seis mil reais) na avaliação da Fazenda Rio Piratinga.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Os corretoressignatários desse documento avaliatório do imóvel Fazenda Rio Piratingadeclaram conhecer o imóvel há dezena de anos,
com pleno conhecimento dele, tendo efetuado vistoria atual avaliatória.
A metodologia utilizada foi a tecnicamente de acordo com a ABNT-NBR 14.653-3 - Associação Brasileira de Normas Técnicas - Laudo de
Avaliação - cópia anexa -

O método avaliatório usado foi o comparativo de dados de mercado valores objetivos dos bens físicos e virtuais e valores mutantes conforme
mercado e economia.
A propriedade avaliada tem atualmente utilização agropecuária de cria,
recria e engorda de bovinos e produção de grãos - milho, feijão, arroz, e
está invadida por integrantes do MST - Movimento dos Trabalhadores
sem Terra, aproximadamente 20 famílias. O processo de reintegração de
posse já foi deferido em primeira instância pelo M. juiz e confirmado após
recursos e embargos interpostos pelos Ministérios e Defensorias
Públicos de Minas Gerais sempre indeferidos por unanimidade pelos
eminentes desembargadores ministros do STJMG - Superior Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, assim como negada por unanimidadesolicitação
de suspeição do M. Juiz da Vara Agrária de Minas Gerais.
Considerado que este é a segunda invasão feita à propriedade pelo MST,
houve na fazenda avaliada a retirada ilegal de toda madeira de lei
centenária: aroeiras, ipês, pau ferro,etc, pelos invasores que a
comercializaram livremente para proveito próprio.
Assim, a área está desprovida de vegetação de porte e invadida por
vegetação de má qualidade arbustiva.
A Fazenda Rio Piratinga está atualmente com seu potencial agropecuário
sub aproveitado, com poucas áreas de plantações esparsascom produtos
de uso doméstico ou abandonada pelos invasores, ou arrendada à
terceiros para pecuária.
Benfeitorias de porte foram projetadas no local como, UsinaHidroelétrica
de Pequeno Porte - 10mw, na cachoeira do Rio Piratinga já com estudo
topográfico e localização completos, pré orçamento efetuados por
empreiteiros e ocupando área da fazenda de aproximadamente 150
hectares, com túnel de vasão de 400 metros subterrâneo mais usina
geradora, e mais rede de transmissão da energia gerada.
Os vizinhos e confrontantes são nossos conhecidos há dezenas de anos,
e interessados na sua aquisição, mas somente após efetuada a
reintegração de posse do imóvel invadido.
VALOR DA AVALIAÇÃO:
O valor da avaliação efetuada conjuntamente pelos profissionais
signatários deste documento avaliatório, vistoriando e trabalhando desde
o inicio da semana próxima passada é de R$ 12.746.000,00 (doze milhões
setecentos e quarenta seis mil reais), como sendo o valor total atual da
Fazenda Rio Piratininga, município de Formoso-MG, Comarca de Buritis-
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TJDFT
Processo
Classe
Assunto
Exequente
Executado

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Sétima Vara Cível de Brasília

: 14801/95
: Cumprimento de sentença
: liquidação/ Cumprimento/ Execução
: BANCO DO BRASIL SA
: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB LTOA

DESPACHO
Acolho as justificativas apontadas pelo executado à fl. 450 quanto ao
excesso de prazo verificado.
Preliminarmente à análise da impugnação oferecida pelo executado
em que se insurge quanto ao laudo de avaliação feito pelo oficial de justiça, e
em razão da manifestação do INCRA - Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, intime-se a Procuradoria Jurídica Regional da referida
Autarquia Federal, no endereço indicado à fl. 298, para manifestar sobre
o cumprimento da precatória de avaliação do imóvel ora em questão, em
razão de seu eventual interesse manifestado às fls. 298/300 e em
cumprimento à decisão de fl. 359.

Brasília - DF, quarta-feira, 05 d outubro de 2016 às 19h33.

· brim
Marilza
Juíza d Direito

Registrado

Último andamento: 05/l0/2Cl6- DESPA(J--IO PROFERIDO

Incluído na Pauta: 06/10/2016

1/1

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Folha NQ

Poder Judiciário da União

Folha N2

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Sétima Vara Cível de Brasília

Processo
Classe
Assunto
Exequente
Executado

:
:
:
:
:

14801/95
Cumprimento de sentença
Liquidação/ Cumprimento/ Execução
BANCO DO BRASIL SA
SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB LTOA

ATO DE MERO EXPEDIENTE

Intime-se a parte exequente para retirar a carta precatória e
comprovar o pagamento das custas e emolumentos necessários ao
cumprimento da deprecata. Informo que a parte deve entrar em contato com o
juízo deprecado para se informar sobre a necessidade de custas diversas tais
como de cumprimento de diligência, entre outras, além das custas de
distribuição. O recolhimento das custas e a informação sobre quais custas são
exigidas em cada comarca são de responsabilidade da parte autora.
Fica ainda intimada a digitalizar as pertinentes peças , observandose o disposto no art 260 do CPC/2015, para distribuição da deprecata sendo
que as peças devem ser digitalizadas em formato A4 (297 x 21 O mm) , em
sentido retrato e em preto e branco, e entregar o arquivo a esta serventia, por
meio de pen drive ou email (07vcivel.bsb@tjdft.jus.br) no formato PDF, sendo
que o arquivo deve ter tamanho máximo de 3 MB,
para posterior
encaminhamento através do malote digital, juntamente com o comprovante
com do recolhimento das custas.
A guia de recolhimento das custas deve ser obtida junto ao site do
juízo deprecado.
Caso a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça, promova
apenas a digitalização das peças.
Por fim, certifico que a carta precatória encontra-se arquivada em
local apropriada desta serventia.
Prazo: 05 dias
Brasília - DF, terça-feira, 3 de outubro de 2018 às 12h52.
Marcus Vinicius lmeida Coutinho
Diretor e Secretaria

Rcgistrado
Último andamento: 23/10/2018 - DETERMINADA PUllLICACAO NO DJE - PAUIA DO DIA23102018

Incluído na Pauta: 23/10/2018
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Folha nº

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

~-~..-'~

Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça
Sétima Vara Cível de Brasília
PRAÇA MUNICIPAL LOTE 01 BLOCO B SALA 928-C 90 ANDAR, ASA SUL, Telefone: 31037417, fax: 3103-0354, CEP: 70094900, BRASILIA-DF (07vcivel.bsb@tjdft.jus.br),

Horário de Funcionamento: 12h00 às 19h00

CARTA PRECATÓRIA - LEILÃO IMÓVEL
lllllll llll llllll 111111111111111 1111111111111111111 IIIIII 11111 1111111111 lllll lllll 111111111111111 lllll 111111111111111111

PROCESSO: 14801/95
AÇÃO: Cumprimento de sentença
Deprecante: JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASILIA/DF
Deprecado: JUÍZO D.E DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITIS-MG
Objeto: INTIMAÇÃO DOS EVENTUAIS OCUPANTES E REALIZAÇÃO DE LEILÃO
Exequente: BANCO DO BRASIL SA

Advogado: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, OAB: DF035879
Endereço Adv.: Rua Bernardo Guimarães - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140082 - Fone: 3132985600
Executado: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA
Advogado: TULIO ALEXANDRE FERREIRA, OAB: PR069636
O Doutor REDIVALDO DIAS BARBOSA, Juiz de Direito Substituto da Sétima Vara Cível de Brasília
FAZ SABER ao(a) Excelentíssimo(a) Senhor Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de BURITIS-MG,
ou a quem suas vezes fizer, que por este Juízo processam-se os autos da Ação Cumprimento de
sentença, Processo: 14801/95, proposta por BANCO DO BRASIL SA, em desfavor de SUDESTE
EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA e, como requerido pelo autor, expediu-se a presente carta precatória
no sentido de que após exarar o seu respeitável CUMPRA-SE, digne-se Vossa Excelência determinar que
se proceda a realização de LEILÃO do imóvel penhorado constituído pelo seguinte bem: FAZENDA
PIRATINGA OU SÃO CRISTÓVÃO COM ÁREA DE 1.832ha, SITUADA NO MUNICÍPIO DE FORMOSO,
matrícula 234, do Cartório do Registro de Imóveis de Buritis/MG, avaliado em 20/06/2016, em R$
5.496.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e sies mil reais), Dep. Fiel: ELISABETH RASE
KIRSHNER LOPES.

Tudo de acordo com o teor da presente e cópias anexas:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Regularize-se a pendência que consta do sistema informatizado. Considerando a
manifestação do INCRA (fls. 498/500) no que tange ao seu interesse na aquisição do imóvel penhorado nos autos,
e com fito de viabilizar a concretização da função social da referida propriedade rural para fins de realização de
política pública relativa a assentamento para atender famílias de trabalhadores rurais, concedo à referida
Autarquia Federal o prazo improrrogável de 4 meses para que promova os estudos e procedimentos necessários à
aquisição do bem, observando-se o valor de avaliação de R$ 5.496.000,00 (fls. 439/440 e 494). Fica autorizada a
adentrar na propriedade para tal finalidade, devendo comunicar diretamente a parte executada acerca da data e
horário das visitações com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência. Findo o prazo ora deferido sem a
manifestação do INCRA ou havendo seu desinteresse na aquisição, prossiga-se o andamento do feito com a
expedição da carta precatória de leilão. Dê-se ciência da presente decisão ao INCRA, o qual deverá ser
regularmente intimado das decisões proferidas nos autos. ficam as partes intimadas acerca da petição do INCRA
de fls. 498/500, por publicação. Brasília - Df, sexta-feira, 16/02/2018 às 18h57. Marilza Neves Gebrim Juíza de
Direito
ENCERR~MENTO: por isto, nos termos do deferido'[·
st Juízo, foi passada a presente CARTA
Marcus Vinicius Almeida Coutinho,
PRECATORIA. 16 de outubro de 2018 às 07h47 Eu, ·
Diretor de Secretaria, a subscrevo.
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Processo
Classe
Assunto
Exequente
Executado

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Sétima Vara Cível de Brasília

:
:
:
:
:

14801/95
Cumprimento de sentença
Liquidação/ Cumprimento/ Execução
BANCO DO BRASIL SA
SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB L TDA

DESPACHO
Considerando que o INCRA não manifestou interesse na aquisição
do imóvel penhorado nos autos pelo valor da avaliação, tendo apenas coligido
aos autos estudo por si realizado no qual apurou que o referido bem possuía
valor muito inferior ao da avaliação, sem nada requerer, deve o feito ter seu
regular processamento.
Intime-se a parte exequente a comprovar a distribuição da carta
precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumprida a determinação, aguarde-se a devolução da deprecata
pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual, não tendo sido devolvida
a precatória, deverá a parte exequente informar o atual estágio dJ.
cumprimento da carta.
Sem prejuízo, dê-se ciência ao INCRA acerca do presente despacho
e cadastre-se o Procurador Federal atuante no feito em favor da referida
autarquia (Dr. Luiz Ribeiro, OAB/GO 13.716).
Brasília - DF, segunda-feira, 19 de novembro de 2018 ás 17h28.
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Verónica Capocio
Juíza de Direito Substituta

Registrado
Último andamento: 19/11/2018-DETERMINAD,\ PUBLJCAC-1O NO DJE - P,-\UTA DO DL\ 20112018

Incluído na Pauta: 20/11/2018
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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

N' Folha
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Fórum Oes. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça
Sétima Vara Cível de Brasília

Certificação de Publicação da Pauta

Processo
Ação

: 14801/95
: Cumprimento de sentença

Título

:DESPACHO

Texto Publicado: Nº 14801/95 - Execucao -A: BANCO DO BRASIL SA. Adv(s).:
DF035879 - Marcos Caldas Martins Chagas. R: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB
LTDA. Adv(s).: PR069636-Tulio Alexandre Ferreira. INTERESSADA: INCRA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA. Adv(s).: (.).
Considerando que o INCRA não manifestou interesse na aquisição do imóvel penhorado
nos autos pelo valor da avaliação, tendo apenas coligido aos autos estudo por si realizado
no qual apurou que o referido bem possuía valor muito inferior ao da avaliação, sem nada
requerer, deve o feito ter seu regular processamento. Intime-se a parte exequente a
comprovar a distribuição da carta precatória, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida a
determinação, aguarde-se a devolução da deprecata pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias,
findo o qual, não tendo sido devolvida a precatória, deverá a parte exequente informar o
atual estágio da cumprimento da carta. Sem prejuízo, dê-se ciência ao INCRA acerca do
presente despacho e cadastre-se o Procurador Federal atuante no feito em favor da referida
autarquia (Dr. Luiz Ribeiro, OAB/GO 13.716). Brasília - DF, segunda-feira, 19/11/2018
às 17h28.
Verónica Capocio,Juíza de Direito Substituta .
Disponibilizado(a) no Diário de Justiça Eletrónico no dia 02/21/1218, Quarta-feira,
à(s) fl(s). 992/1000
Último Andamento do Processo: Determinada Publicacao No DJe - Pauta do Dia 20112018
Certificado em 22/11/2018, quinta-feira

Assinatura do Servidor
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Processo
Classe
Assunto
Exequente
Executado

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Sétima Vara Cível de Brasília

: 14801/95
: Cumprimento de sentença
: Liquidação/ Cumprimento/ Execução
: BANCO DO BRASIL SA
: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA

ATO DE MERO EXPEDIENTE
Certifico que transcorreu in albis o prazo para a manifestação pelo
INCRA.
Certifico que até o presente momento a carta precatória de fl. 591
não foi remetida ao juízo deprecado pois a parte exequente não apresentou a
este juízo a guia de custas do juízo deprecado recolhida.
Assim, intime-se a parte autora para retirar a carta precatória e
comprovar o pagamento das custas e emolumentos necessários ao
cumprimento da deprecata. Informo que a parte deve entrar em contato com o
juízo deprecado para se informar sobre a necessidade de custas diversas tais
como de cumprimento de diligência, entre outras, além das custas de
distribuição. O recolhimento das custas e a informação sobre quais custas são
exigidas em cada comarca são de responsabilidade da parte autora.
Fica ainda intimada a digitalizar as pertinentes peças , observandose o disposto no art. 260 do CPC/2015, para distribuição da deprecata sendo
que as peças devem ser digitalizadas em formato A4 (297 x 21 O mm) , em
sentido retrato e em preto e branco, e entregar o arquivo a esta serventia, por
meio de pen drive ou e-mail (07vcivel.bsb@tjdft.jus.br) no formato PDF, sendo
para posterior
que o arquivo deve ter tamanho máximo de 3 MB,
encaminhamento através do malote digital, juntamente com o comprovante
com do recolhimento das custas.
A guia de recolhimento das custas deve ser obtida junto ao site do
JuIzo deprecado bem como fica a parte responsável por acompanhar o
andamento da precatória no juízo deprecado
Caso a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça, promova
apenas a digitalização das peças.
Prazo: 05 dias

lara de Avila F gueiredo
Analista Ju iciário
Registrado
Último andamento: 15/02/2019 - DETERMINAD,\ PUBLICACAO NO DJE - PAUTA DO DIA 18022019

Incluído na Pauta: 18/02/2019
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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

N'Folha
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Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça
Sétima Vara Cível de Brasília

Certificação de Publicação da Pauta

Processo
Ação

: 14801/95
: Cumprimento de sentença

Título

: ATO DE MERO EXPEDIENTE

Texto Publicado: Nº 14801/95 - Execucao - A: BANCO DO BRASIL SA. Adv(s).:
DF035879 - Marcos Caldas Martins Chagas. R: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOB
LTDA. Adv(s).: PR069636 - Tulio Alexandre Ferreira. INTERESSADA: INCRA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA. Adv(s).:
GO0l3716 - Luiz Ribeiro.
Certifico que transcorreu in albis o prazo para a manifestação
pelo INCRA. Certifico que até o presente momento a carta precatória de fl. 591 não foi
remetida ao juízo deprecado pois a parte exequente não apresentou a este juízo a guia de
custas do juízo deprecado recolhida. Assim, intime-se a parte autora para retirar a carta
precatória e comprovar o pagamento das custas e emolumentos necessários ao
cumprimento da deprecata. Informo que a parte deve entrar em contato com o juízo
deprecado para se informar sobre a necessidade de custas diversas tais como de
cumprimento de diligência, entre outras, além das custas de distribuição. O recolhimento
das custas e a informação sobre quais custas são exigidas em cada comarca são de
responsabilidade da parte autora. Fica ainda intimada a digitalizar as pertinentes peças,
observando-se o disposto no art. 260 do CPC/2015, para distribuição da deprecata sendo
que as peças devem ser digitalizadas em formato A4 (297 x 21 Omm), em sentido retrato e
em preto e branco, e entregar o arquivo a esta serventia, por meio de pen drive ou e-mail
(07vcivel.bsb@tjdft.jus.br) no formato PDF, sendo que o arquivo deve ter tamanho
máximo de 3 MB, para posterior encaminhamento através do malote digital, juntamente
com o comprovante com do recolhimento das custas. A guia de recolhimento das custas
deve ser obtida junto ao site do juízo deprecado bem como fica a parte responsável por
acompanhar o andamento da precatória no juízo deprecado Caso a parte seja beneficiária
da gratuidade de justiça, promova apenas a digitalização das peças. Prazo: 05 dias

Disponibilizado(a) no Diário de Justiça Eletrônico no dia 20/02/2019, Quarta-feira,
à(s) fl(s). 1459/1464
Último Andamento do Processo: Determinada Publicacao No DJe - Pauta do Dia 18022019
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EXMO SR. JUIZ DE DIREITO DA 7 VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIARIA DE
BRASÍLIA/DF.
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Ref. ao processo n. 0 D01939D6019958070001

BANCO DO BRASIL S,A., qualificado nos autos do processo em epígrafe,
que move em face de SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA, partes igualmente qualificadas, vem, respeitosamente, perante a V.
Exa., por meio de seus procuradores, em atenção ao despacho retro,
informar que o exequente já providenciou a distribuição da carta precataria
de fls 591 para a Comarca de Buritis - MG, registrada sob o nº 002565789.2018.8.13.0093, conforme comprovante anexo.

Por ·fim, requer seja cadastrado .o. advogado Dr. RICARDO LOPES GODOY, Inscrito na
OAB/MG n° 77.167.. e.OAB/DF 37,80.8 para que as publicações sejam realizadas em seu
nome, sob pena de nulidade, nos termos da norma do artigo 272, §2º e §5º e 280, do Código
de Processo Civil.
Pede deferimento.
BRASÍLIA, 28 de fevereiro de 2019.

RICARDO LOPES GODOY
OAB/MG 77,167
OAB/DF 37,808
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