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PROVIMENTO Nº 003 /2008

Detalha o procedimento de alienação 

por  iniciativa  do  próprio  exeqüente  ou 

por intermédio de corretor credenciado.

 

O  Desembargador  FLORIANO  GOMES, 
Corregedor-Geral  da  Justiça,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais, e,

CONSIDERANDO  o  disposto  no  art.  685-C  e 
parágrafos do Código de Processo Civil;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  detalhar  o 
procedimento previsto no citado artigo;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos de 
nº 2202891/2007.

R E S O L V E:

Acolher,  na íntegra, as sugestões formuladas 
pelo CRECI-5º RG, promovendo alterações que seguem adiante:

Art.  1º – Na  execução  de  obrigação  por  quantia 
certa, contra devedor solvente, esgotada a possibilidade de o exeqüente 
adjudicar o imóvel penhorado, poderá haver alienação por iniciativa do 
próprio exeqüente ou por intermédio de corretor credenciado, perante à 
autoridade judiciária.

Art.  2º –  Serão  considerados  habilitados  e 
cadastrados  para  intermediar  a  venda  os  corretores  que  atenderem, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:
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I –  contar  com,  no  mínimo,  cinco  (05)  anos  de 
exercício  de  profissão  de  Corretor  de  Imóveis,  aferidos  por  meio  de 
certidão de inscrição no CRECI/GO;

II –  não  ter  sofrido  imposição  de  sanção  ou 
punição, nos últimos três (03) anos, em razão de processo administrativo 
disciplinar ou criminal, com trânsito em julgado;

III –  não estar  inadimplente  perante  o  Conselho 
respectivo.

Art.  3º –  Os honorários  profissionais  do corretor 
deverão ser fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da  transação 
ou do negócio realizado.

Parágrafo primeiro  – Na hipótese de pagamento 
em parcelas, os honorários profissionais serão pagos proporcionalmente 
ao  corretor,  no  mesmo  percentual,  à  medida  que  as  parcelas  forem 
pagas.

Parágrafo  segundo -  A  entidade  fiscalizadora 
profissional  enviará  ao  Tribunal  de  Justiça,  dentre  os  três  primeiros 
meses de cada ano, lista atualizada dos profissionais que preencherem 
os requisitos enunciados no artigo 2º.

Parágrafo terceiro – O Tribunal de Justiça deverá, 
no prazo máximo de seis (06) meses, disponibilizar página própria em 
seu  endereço  eletrônico  (site),  de  que  deverá  constar  a  relação  de 
corretores credenciados, bem como página da qual conterão os anúncios 
dos bens a serem alienados, com os seus característicos, além dos dados 
do processo.

Art.  4º  –  A  alienação  dos  bens  penhorados  por 
iniciativa do próprio exeqüente, resguardada a publicidade, efetivar-se-á 
em,  no  máximo,  60  (sessenta)  dias,  prorrogáveis  a  critério  do  juiz, 
contados  da  autorização  judicial  específica,  cujo  pedido  deverá  ser 
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instruído,  preferencialmente,  com  os  seguintes  documentos,  além  de 
outros que se fizerem necessários, por disposição legal e entendimento 
do próprio magistrado:

I -  termos  de  promessa  de  compra  e  venda, 
assinado pelo exeqüente, pelo adquirente e, se estiverem presente,  o 
executado e seu cônjuge, nas hipóteses legais;

II – cópia autenticada dos documentos pessoais do 
comprador, como inscrição no CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física) e 
no RG (Registro Geral de Pessoa Física) e comprovante de endereço que 
demonstre seu atual domicílio;

Art.  5º –  Após  a  apresentação  dos  documentos 
referidos  no  artigo  anterior,  sendo  deferido  pelo  juiz  e  autorizado  o 
depósito,  deverá  o  promissário  comprador  consignar,  no  prazo  a  ser 
fixado, o valor do bem em conta vinculada a  ser informada pelo juízo.

Parágrafo  primeiro –  Na  hipótese  em  que  a 
efetivação do valor depositado não for imediata, o depósito somente terá 
efeito após a devida compensação.

Parágrafo  segundo –  Nos  casos  em  que  o 
pagamento se der em prestações, a transcrição do bem somente será 
autorizada pelo juiz após a quitação de toda a dívida.

Art. 6º – Na hipótese de intermediação de corretor, 
caberá a este, garantida a publicidade, dentro do prazo fixado, levar a 
proposta de aquisição ao conhecimento do juiz,  com as condições de 
pagamento e as garantias ofertadas, em caso de pagamento parcelado.

Parágrafo primeiro – Recebida a proposta, o juiz 
dela cientificará, para manifestação no prazo comum de cinco (05) dias, 
o exeqüente e o executado, se estiverem presentes.

Parágrafo segundo   -  Havendo senhorio  direito, 
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credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que 
não  sejam  partes  na  execução,  o  juiz  lhes  dará  conhecimento,  por 
qualquer meio idôneo, para manifestarem no prazo comum de dez (10) 
dias.

Art.  7º  –  Com a  compensação  integral  do  valor 
depositado, não havendo pendências e estado o processo em ordem, o 
juiz  autorizará  a  alienação  do  bem,  por  decisão  fundamentada, 
expedindo-se  carta  da  alienação  do  imóvel  para  o  devido  registro 
imobiliário ou, se bem móvel, mandado de entrega ao adquirente.

Art.  8º –  A  recusa  injustificada,  por  parte  do 
executado, em assinar o ato ou ante sua ausência, não comprometerá o 
aperfeiçoamento da alienação.

Art.  9º  -  O  preço  do  bem  a  ser  alienado  não 
poderá ser inferior ao apurado na avaliação.

Art.  10º –  O  pagamento  deverá  ser  efetuado, 
preferencialmente, à vista ou não sendo possível, no prazo fixado pelo 
juiz  que,  exigirá  garantia  real  ou  fidejussória  para  assegurar  o 
pagamento, sem prejuízo de multa.

Art. 11. Este provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE  DO  DESEMBARGADOR 
CORREGEDOR-GERAL  DA  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  GOIÁS,  em 
Goiânia, aos 21 dias do mês de janeiro de 2008.

Desembargador FLORIANO GOMES
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

SEC-AMPB                                            


