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DECISÃO

 

 

 

1. Trata-se de petição do executado de id. 7422760, por meio do qual pretende que a alienação particular a
ser realizada nos autos tenha por base o valor de avaliação atualizado de R$ 40.860.000,00 (quarenta
milhões, oitocentos e sessenta mil reais) e que seja intimada previamente acerca de qualquer proposta
sobre o bem levada à alienação. Petição de id. 7846324.

2. Argumenta, em resumo, que o preço encontrado pelo laudo produzido nos autos no valor de
37.760.000,00 (trinta e sete milhões, setecentos e sessenta mil reais), já não corresponde aos valores de
mercado atual, uma vez que a última avaliação foi elaborada no ano de 2014.

3. Afirma, do mesmo modo, que o valor objeto da proposta de alienação particular não se encontra em
consonância com a realidade fática.

4. Anexou novo laudo particular de avaliação do imóvel, conforme id 7846326.

5. Era o que merecia ser exposto. Decido.

6. A alienação particular está prevista no CPC, nos artigos 879, inciso I, e 880, do CPC. A venda direta
constitui modalidade de expropriação cabível tão logo se verifique o desinteresse do credor na adjudicação
dos bens penhorados.

7. O CPC, em seu art. 880, dispõe que:

 

Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa
ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.

 

§ 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo,
as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem.

 

§ 2o A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do
adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se:

 

I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel.

 



8. Não se verifica incompatibilidade entre o rito das execuções fiscais e os artigos do CPC que disciplinam a
alienação por iniciativa particular (venda direta) do bem penhorado. O art. 880 do CPC aplica-se no
processo de execução fiscal, pois não há dispositivo na Lei nº 6.830/1980 que exclua, de forma expressa, a
adoção de formas de expropriação diversas da adjudicação e da alienação em hasta pública.

9. Destaque-se que a alienação por iniciativa particular passou a ser o modelo adotado pela 10ª Vara
Federal desta Subseção Judiciária, haja vista ter se verificado ser mais ágil e mais produtivo que o modelo
tradicional do leilão, tendo havido plena concordância dos credores que aqui atuam, passando a representar
um avanço no que tange à venda de bens em execução fiscal.

10. No caso dos autos, foi deferida, em 25.02.2021, alienação por iniciativa particular, em relação ao imóvel
a seguir descrito: 01 terreno com área total de 53.290 m², composto pelos lotes de 01 a 05 da quadra K-1,

01 a 05 da quadra K-2 e 01 a 09 da quadra D, localizado no distrito industrial de Campina-Grande/PB..

11. Inconformada com a decisão que autorizou a alienação por iniciativa particular, a empresa executada
apresentou petição de embargos de declaração de id. 7124952, com o escopo de suprir eventual omissão
no aludido ato judicial e determinar expressamente  o valor de R$ 37.760.000,00 (trinta e sete milhões,
setecentos e sessenta mil reais) para alienação do imóvel.

12. Em despacho proferido nos autos, ficou estabelecido o valor de R$ 37.760.000,00 (trinta e sete milhões,
setecentos e sessenta mil reais), em razão da uniformização do valor de imóvel também penhorado na
execução fiscal n° 0000672-08.2016.4.05.8201.

13. O executado pugna agora para que o imóvel penhorado seja alienado pelo valor estimado de R$
40.860.000,00 (quarenta milhões, oitocentos e sessenta mil reais), segundo laudo particular, e não por um
valor calculado supostamente há cerca de 06 anos.

14. Contudo, a avaliação mais recente do imóvel se deu por meio de perícia judicial (id. 5760531), após o
acolhimento de impugnação apresentada pela executada, tendo o expert indicado, por meio de laudo datado
de 10.06.2020, que o valor de mercado do bem seria R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões).

15. O exequente, no id 4058201.7070218, concordou que seja atribuído ao bem o valor de laudo particular
anterior em (R$ 37.760.000,00), superior àquela realizada pelo pericia judicial.

16. Com efeito, a simples alegação de modificação do mercado imobiliário não é suficiente para que se faça
uma nova avaliação do imóvel. Também deve-se compreender que uma crise econômica dificulta a
valorização imobiliária significativa.

17. No caso dos autos, não se passou nem 1 (um) ano da última avaliação realizada perícia judicial, estando
o referido lapso temporal compreendido dentro da fase de retração da economia decorrente da pandemia do
COVID-19 e a compra e venda de imóveis não está imune aos efeitos negativos dela decorrentes.

18. Também impende destacar que a avaliação feita de forma unilateral pela parte, por engenheiro civil
contratado, não tem o condão de elidir o resultado alcançado pela avaliação judicial se esta foi realizada
dentro dos parâmetros legais e por perito judicial nomeado pelo Juízo.

19. Relembro que já foram realizadas outras avaliações do imóvel penhorado, mas a executada discorda
sistematicamente de todas elas, de modo a atrasar o curso natural do feito, causando tumulto do curso processual sob o
argumento de que o preço de avaliação defasado.



20. Ademais, a devedora noticiou um aumento de vendas/financiamentos de imóveis no ano de 2020,
porém, entre o valor do imóvel avaliado por meio pericia judicial (R$ 34.000.000,00) e o valor levado à
alienação judicial (R$ 37.760.000,00) já há um incremento relevante, mormente, considerando o curto
lapso temporal.

21. A propósito, releva destacar que, muito embora o mercado imobiliário como um todo possa
eventualmente ter sofrido variação positiva no período indicado pela executada, não há evidência alguma
nos autos de que, na região em que está situado o bem aqui debatido, os imóveis tiveram variação próxima
do percentual por ela suscitado.

22. Do mesmo modo, não prospera o requerimento do executado para que seja intimado previamente
acerca de qualquer proposta sobre o bem levado à alienação.

23. A devedora está sendo previamente cientificada quanto às regras estabelecidas pelo Juízo, o que inclui
a fixação do preço mínimo de venda e a que valor de avaliação se refere, sem que haja obrigatoriedade de
que venha novamente a ser intimada a cada proposta de venda, ficando a cargo do magistrado aferir se a
proposta atende ou não aos parâmetros fixados na decisão judicial.

24. Friso, inclusive, que o CPC (art. 889, inciso I) determina um prazo mínimo de 5 (cinco) dias para que a
devedora seja cientificada acerca da designação da providência referente à alienação judicial.

25. Ademais, este pedido já foi apreciado por este juízo, conforme ato judicial de id.7435624, operando-se o
instituto da preclusão consumativa pro judicato, não sendo possível ao juiz reapreciar matéria a respeito da
qual se operou a preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC. 

27. Ante o exposto, indefiro o pedido de id. 4058201.7846324.

28. Intimem-se.

Campina Grande/PB, conforme data de validação.

 

EMANUELA MENDONÇA SANTOS BRITO

Juíza Federal Titular da 10ª Vara da SJPB
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