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COMUNICADO 

Brasília, 26 de junho de 2020. 

 

Aos moradores do Condomínio Quintas do Sol 

 

Assunto: Sentença Embargos de Terceiro - Condomínio Quintas do Sol. 

 

 

Senhores Moradores,  

O objetivo do presente comunicado consiste em informá-los acerca da 

sentença proferida em 25/06/2020 nos autos nº 0710926-12.2019.8.07.0018, 

referentes aos embargos de terceiro ajuizados pelo Condomínio Quintas do 

Sol, representado por esta assessoria jurídica, com o fim de desconstituir a 

penhora sobre as cotas registradas em nome do Espólio de Ivan Alves Corrêa 

sobre os imóveis matriculados no 2º Ofício de Registro de Imóveis do DF sob o 

ns. 10777, 10780, 10782, 10783, 15741, 16003 e 36835. 

A r. sentença acolheu os nossos embargos de terceiro, para determinar 

a revogação da constrição judicial incidente sobre a área do Condomínio 

Quintas do Sol, relativamente às matrículas acima mencionadas. Com efeito, 

leia-se o último trecho da sentença: 

 

Segundo o n. Juízo da Vara de Meio Ambiente, é incontroverso que o 

imóvel indicado não corresponde a área que sofreu a lesão ambiental 

causada pelo Espólio, cuja sentença condenatória encontra-se sob 

execução, não se podendo falar que a constrição se deu em razão da 

natureza propter rem da obrigação. 

Em verdade, a penhora ocorreu porque o imóvel permanece registrado 

em nome do Espólio de Ivan Alves Corrêa. Entretanto, apesar disso, é certo 

que o bem já foi alienado a terceiros, que não podem ser prejudicados pelos 

atos do alienante. 

Logo, sendo evidente que o imóvel mencionado não mais integra o 

patrimônio do Espólio, entendeu o n. Juízo que não há fundamento jurídico 
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para a manutenção da constrição judicial incidente sobre as matrículas 

10777, 10780, 10782, 10783, 15741, 16003 e 36835 do 2º ORI/DF. 

Assim, destacamos que a sentença em análise configura importante 

vitória para o Condomínio Quintas do Sol, uma vez que a manutenção da 

penhora, que abrangia não apenas os lotes individualizados, mas também a 

área comum, portaria e as vias de circulação do condomínio, poderia impedir 

a própria regularização e registro do parcelamento. 

Ademais, o entendimento esposado pelo Juízo da Vara de Meio 

Ambiente corrobora o fato de que a área do Condomínio Quintas do Sol não 

integra o patrimônio do Espólio de Ivan Alves Corrêa, além de ratificar o seu 

posicionamento a respeito da legitimidade do Condomínio para defender os 

interesses da coletividade.   

Essas são as considerações que se reservam para o momento, 

oportunidade em que, ao tempo em que agradecemos a confiança, nos 

colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Cordialmente, 

Lecir Luz e Wilson Sahade Advogados 

 

Wilson Sampaio Sahade Filho   Marcella de Pinho P. Borges Ramos 

            OAB/DF 22.399            OAB/DF 33.574 


