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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

23VARCVBSB 

23ª Vara Cível de Brasília

Número do processo: 0728768-22.2020.8.07.0001

Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

EXEQUENTE: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ANDRE LUIS DEL 
CASTILO ROCHA

EXECUTADO: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A

 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

 

Vistos.

Trata-se de ação de rescisão de distrato e devolução de valores, em fase de cumprimento de sentença, entre 
as partes acima epigrafadas.

O valor exequendo restou fixado nos autos, por meio da decisão de ID. 95497502, que julgou a impugnação 
apresentada pela devedora, assim como deferiu pedido de penhora do imóvel descrito na certidão de ônus de 
ID. 78799742, Pág. 1 - 5, como SHIS QL 06, CONJUNTO 05, CASA 02 – LAGO SUL – BRASÍLIA/DF. 

Contra o mencionado ato judicial, a executada interpôs recurso de AGI nº 0725205-86.2021.8.07.0000 (ID. 
99511997), ao qual negou-se efeito suspensivo.

ID. 102248734. O pedido de utilização de prova por empréstimo - na avaliação do imóvel penhorado em R$ 
5.410.000,00 nos autos do processo nº 0718312-47.2019.8.07.0001 - foi acolhido por meio da decisão de ID. 
102248734, assim como a executada restou intimada para o exercício do contraditório. Para tanto, observou-
se a conclusão do laudo pericial anexado no ID. 1008116677.

Veio, portanto, a impugnação de ID. 103188476, na qual a executada alega que condicionou a aceitação da 
prova emprestada à homologação da avaliação realizada nos autos onde foi realizada a avaliação.

Sobre o laudo, sustenta a existência de inconsistências; que o perito adotou fatores de equivalência que em 
nada se assemelham aos estabelecidos na norma NBR 12721; informa coleta de imóveis semelhantes na 
localidade do imóvel para informar o valor do metro quadrado; indica como preço do imóvel o valor de 
R$9.920.000,00 e pede a intimação do perito e homologação do valor.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, é de se notar que a executada anuiu com o método utilizado pelo perito na realização da 
perícia.

No caso concreto,  o perito se utilizou dos métodos estimativos previstos em norrma da ABNT, mais 
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precisamente a NBR 14.653-2.

Veja-se que o local do imóvel foi devidamente caracterizado. Do mesmo modo houve descrição detalhada 
do próprio bem, levando-se em conta sua área total tanto do terreno quanto das edificações.

O laudo apontou o método comparativo como critério de avaliação, ressaltou ainda a ausência de carta de 
habite-se para conferência da área, utilizando-se de informações conferidas no local, tidas como corretas, 
para utilizar a área de 782,97m² de edificação e área do terreno de 1.312,50 m², no cálculo do valor do 
imóvel.

            Utilizou na avaliação variáveis a verificação da área total do imóvel, localização, padrão de 
acabamento, estado de conservação e idade aparente.

         Entendo sem cabimento, portanto, a alegação de discrepâncias em relação à avaliação 
das partes do imóvel, sob critérios de equivalência, tendo em vista que a NBR 12.721 não 
deixou de ser observada. Deveria apontar o impugnante discrepâncias em relação às 
diretrizes traçadas pela NBR 14.653-2, específica para “Avaliação de bens”, “Imóveis 
urbanos”, do que não se desincumbiu.

        Comparativa e proporcionalmente, a amostra do laudo divergente com 08 (oito) 
imóveis, confrontada com uma amostra significativamente maior no laudo pericial (46 
imóveis), demonstra-se bem mais suscetível ao erro amostral, ou seja, distanciamento entre a 
estimativa e os reais valores praticados para imóveis similares de acordo com as oscilações 
do mercado.

        Por isso entendo que a estimativa trazida aos autos pelo impugnante não pode 
prevalecer sobre aquela devidamente pesquisa pelo perito.

            Em apoio, o precedente seguinte:

 

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
REVISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. LAUDO PERICIAL. 
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DESRESPEITO À METODOLOGIA. NÃO 
CONSTATAÇÃO. LESÃO. REQUISITOS. PRESTAÇÃO MANIFESTAMENTE 
DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE LESÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. Se 
a questão atinente à substituição perito judicial foi introduzida em sede de apelação, mesmo 
tendo sido possível à parte fazê-lo perante o Juízo singular, inviável o conhecimento do 
recurso quanto ao ponto, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo 
grau de jurisdição. Havendo constatação de que as provas coligidas nos autos são suficientes 
para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta a julgamento, bem como que 
as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial e sua 
complementação, mostra-se descabida a alegação de cerceamento de defesa, sobretudo no 
caso em que a matéria agitada confunde-se com o próprio mérito do apelo. Não há violação 
ao devido processo legal se os procedimentos atinentes à produção da prova pericial foram 
integralmente seguidos, consoante as disposições dos artigos 464 a 480, do Código de 
Processo Civil, notadamente aqueles previstos no artigo 477. Realizada a perícia judicial 
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com fundamento em critérios eminentemente técnicos e em conformidade com os preceitos 
estabelecidos no artigo 473, do Código de Processo Civil, inexiste nulidade a ser 
pronunciada ou necessidade de complementação do laudo pericial. A lesão é um vício da 
vontade do negócio jurídico caracterizada pela obtenção de um lucro excessivo, por se valer 
uma das partes da inexperiência ou necessidade econômica da outra, ocorrendo quando uma 
pessoa, sob preeminente necessidade, ou por inexperiência, obriga-se a prestação 
manifestamente desproporcional ao valor da contraprestação, devendo a avaliação dessa 
desproporção ser feita conforme os valores vigentes ao tempo em que o negócio jurídico foi 
celebrado (artigo 157, do Código Civil). Não é possível que se avalie a manifesta 
desproporcionalidade da prestação em relação a apenas parte da contraprestação, devendo 
ser avaliado o negócio jurídico havido entre as partes em sua integralidade, considerando 
todas as disposições contratuais e obrigações das partes. Não verificado o requisito objetivo 
da lesão civil (manifesta desproporcionalidade), desnecessária a análise do requisito 
subjetivo (inexperiência ou premente necessidade de uma das partes).”

(TJDFT. Apelação Cível 07051715820198070001. 6ª. Turma Cível, Rel. Des. ESDRAS 
NEVES, DJe 25/03/2021) 

 

 

Vale destacar que todos os imóveis de referência utilizados no Método Comparativo Direto de Dados de 
Mercado possuem atributos intrínsecos e extrínsecos assemelhados ao do imóvel avaliando, havendo a 
devida observância pelo expert nas exigências previstas na Resolução COFECI nº 957/2006 e na NBR 
14653-2/2004 da ABNT.

Com efeito, a impugnação não foi apta a infirmar o trabalho detalhado realizado pelo perito avaliador ou 
capaz de suscitar dúvida consistente acerca do valor atribuído ao bem.

Consigno, contudo, que a demora na realização da hasta pode inclusive fazer com que o bem fique 
desvalorizado, ao ponto de o mercado entender que houve desaquecimento no setor imobiliário, pois será ele 
quem vai ditar o preço quando da disputa na hasta.

Diante das razões acima, homologo o Laudo Pericial anexado nos IDs. 100811667, 100811668 e 
100811670, para fixar do preço do imóvel denominado SHIS QL 06, CONJUNTO 05, CASA 02 – 
LAGO SUL – BRASÍLIA/DF, em R$5.410.000,00.

Preclusa a presente decisão, encaminhem-se ao Núcleo de leilões, para alienação do bem pelo preço inicial 
acima consignado e em 2ª hasta com por 70% (setenta por cento) desse valor.

Brasília/DF, data da assinatura digital
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