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PROCESSO Nº: 0000728-80.2012.4.05.8201 - EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO: JORGE LUIS BITTENCOURT DIAS e outro 
CURADOR AD HOC: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
10ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

DECISÃO

1. Cuida-se de execução fiscal proposta pela União (Fazenda Nacional) em face de PONTUAL
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS, objetivando a cobrança de dívida tributária
inscrita nas CDAs. nºs. 36.150.878-6 e 36.060.456-0.

2. A União, na petição de id. 4058201.7000229, requereu a alienação por iniciativa particular, do imóvel
penhora nos autos (id. 4058201.5370930 - pág. 03).

3. Decisão de id. 4058201.7022923 deferiu o pedido da exequente, ocasião em que fixou os parâmetros a
serem obedecidos no procedimento de alienação particular.

4. Certidão de id. 4058201.7365618 noticia que foi realizada a notificação, via aplicativo eletrônico
WhatsApp, da Leiloeira credenciada, Sra. Diana Martins Vitório, para providenciar a alienação do bem
penhorado nos autos.

5. A Leiloeira Oficial juntou Auto de Alienação de id. 4058201. 7442361, no qual consta a informação de
que o bem imóvel penhora foi alienado pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o licitante Flynow
Empreendimentos EIRELI.

6. Petição de id. 4058201.7444760, protocolada pelo Sr. Rodrigo Luis de Araújo Cavalcante, terceiro
interessado proponente, atuando em causa própria,  impugnou a venda do bem, ao argumento de que foi
levado a erro em razão da publicidade da venda do bem divulgada no site da leiloeira oficial. Afirma que:

i) na página da internet da leiloeira oficial constava a informação de que o encerramento das propostas
ocorreria no dia 22.04.2021 às 14h00min;

ii) no entanto, no dia 20.04.2021, ao entrar novamente no site da leiloeira, foi surpreendido com a
informação de que o imóvel já tinha sido vendido pelo valor mínimo de R$ 20.000, 00 (vinte mil reais);

iii) havia entrado em contato com a representante da leiloeira para informar que tinha um proposta de R$
25.000,00 à vista;

7. Ante essas informações, este juízo, no Despacho de id. 4058201.7489212, determinou que a leiloeira
credenciada prestasse os esclarecimentos devidos.

8. Em resposta, a leiloaria afirmou , em síntese, que a data limite de validade da oferta contida no anúncio
divulgado em suas plataformas digitais constitui mera ferramenta de marketing para atrair compradores,
não vinculando a intermediária da venda a somente efetivar o negócio após a data estipulada no anúncio.
Alegou ainda que não houve qualquer tipo de preferência de sua parte, tendo alienado o bem dentro dos
parâmetros autorizados por este juízo.

9. Foi juntada pela Secretaria Judicial cópia do Auto de Avaliação oriundo da Execução Fiscal nº 0001114-
91.2004.4.05.8201, no qual consta a avaliação do imóvel penhorado nestes autos, no valor de R$
280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

10. É o relatório. Decido.
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11. Analisando o processo, verifica-se que a notificação da leiloeira credenciada, responsável pela venda
do imóvel penhorado nos autos, se deu em 15.04.2021 (Certidão de id. 4058201.7365618), tendo sido
realizada a alienação pelo valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 5 (cinco) dias após a sua
notificação, em 20.04.2021, conforme Auto de Alienação de id. 4058201.7442361.

12. Embora ainda não haja uma disposição normativa complementar em relação ao procedimento da
alienação particular, quanto ao prazo mínimo de exposição do bem à venda, é indubitável que a fixação de
um prazo razoável para a venda do bem permitirá um maior publicidade da oferta, propiciando um
ambiente de ampla competitividade e, consequentemente, a obtenção de propostas mais vantajosas, o que
implica menor onerosidade ao executado e maio satisfação da execução.

13. Por esse motivo, caso houvesse sido observado prazo mínimo razoável de exposição à venda do bem
ofertado, haveria maior possibilidade de alcançar um valor mais elevado ao que inicialmente ofertado, o
que prestigiaria a satisfação da execução, posto, quanto maior o valor arrecadado, maior o montante
revertido a ela, bem como se evitaria ônus desnecessário ao devedor, que teria seu patrimônio invadido de
forma menos prejudicial.

14. Além disso, a fixação de um prazo mínimo de exposição à venda permite maior transparência ao
procedimento, na medida em que diminui o espaço para a ocorrência de irregularidades, como, por
exemplo, a combinação prévia da venda do bem com um particular especifico em detrimento dos demais
interessados, evitando-se, assim, hipótese de venda direcionada. Não se cuida do caso dos autos, é
importante salientar, mas de preocupação abstrata.

15.  Ainda que a Leiloeira Oficial tenha observado todos os parâmetros estabelecidos para a venda do bem
e não tenha descumprindo qualquer norma expressa sobre o tema, a forma como foi realizada a venda do
imóvel, de forma imediata, sem observar o prazo mínimo sugestivo, por ela mesma fixado, seria
recomendável prazo razoável de exposição à venda, porque iria ao encontro dos valores que devem nortear
o procedimento em questão, pois, embora seja de iniciativa particular, não deixa de ter contornos de um
venda pública e, portanto, deve-se pautar pela transparência e ampla publicidade.

16. Interessante ainda registrar que, em consulta ao site da Leiloeira Oficial, Sra. Diana Martins Vitório,
verifiquei que foi vendido um terreno situado na cidade de Patos/PB que recebeu 188 (cento e oitenta e
oito) lances, alcançando um valor bem superior ao mínimo. Nessa venda foi observada a data limite
divulgada pela leiloeira em suas plataformas digitais, o que demonstra, na prática, que o estabelecimento
de prazo razoável para a divulgação do bem aumenta consideravelmente a possibilidade de arrecadação
mais satisfatória à execução.

17. A par de tais considerações, ainda que fosse superada a questão da exiguidade do prazo de venda do
bem, ainda assim a alienação judicial não seria levada a efeito, haja vista o grave descompasso do valor
do imóvel penhorado em execuções fiscais em curso neste juízo.  Vejamos.

18. A avaliação judicial promovida, em 12.03.2020, pelo Oficial de Justiça apurou uma importância de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), enquanto que a avaliação do mesmo bem, realizada por outro Oficial de
Justiça nos autos da Execução Fiscal nº 0001114-91.2004.4.05.8201 alcançou a quantia de R$ 280.000,00
(duzentos e oitenta mil reais), valores estes nitidamente discrepantes, revelando indícios de que houve falha
técnica na avaliação do bem.

19. E digo isso porque, malgrado a avaliação seja uma atividade humana que envolva algum grau de
subjetividade, não é crível que, baseados em critérios eminentemente técnicos, cheguem os auxiliares do
juízo a valores tão discrepantes entre si, que refogem aos contornos de uma zona cinzenta tolerável.

20. No caso dos autos, considerando que a avaliação realizada nos autos da execução fiscal nº 0001114-
91.2004.4.05.8201 encontra-se, em princípio, mais compatível com os valores do mercado imobiliário,
adoto, por cautela, como valor do bem aquele indicado naquela execução fiscal, qual seja, R$ 280.000,00
(duzentos e oitenta mil reais).

22. E, assim, impossível a homologação da alienação do bem porque houve erro em sua fixação, apta a
caracterizar o preço da venda como preço vil, inadmissível em nosso sistema jurídico.

23.  Pelo exposto, torno sem efeito a alienação judicial id. 4058201. 7442361.

24. Tendo em vista a grande disparidade dos valores encontrados, notifiquem-se os Oficiais de Justiça
responsáveis pelas avaliações do bem penhorado nestes autos (id. 4058201.5370930 - pág. 03) para
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prestarem os devidos esclarecimentos acerca dos critérios utilizados na avaliação e compatibilidade do
valor com o preço médio de imóvel na região em que localizado o bem, no prazo de 30 (trinta) dias.

25. Levantem-se os valores depositados pelo adquirente. Expedientes necessários.

26. Intime-se a Leiloeira Oficial desta decisão, bem como para proceder à devolução da comissão.

27. Intime-se o terceiro interessado - Sr. Rodrigo Luis de Araújo Cavalcante.

27. Renove-se a inclusão do bem, pelo valor fixado nesta decisão, no procedimento de alienação por
iniciativa particular.

 Campina Grande, data da validação.

EMANUELA MENDONÇA SANTOS BRITO

Juíza Federal Titular da 10ª Vara da SJPB 
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