


















































































































































































































































































































































































































TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO -FORO CENTRAL CÍVEL
11ª VARA CÍVEL
Praça João Mendes s/nº, 13º andar - salas nº 1322/1324, Centro - CEP
01501-900, Fone: 2171-6116/6578-, São Paulo-SP - E-mail:
sp11cv@tjsp.jus.br

C O N C L U S Ã O

Em 03 de abril de 2019 faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a).

Christopher Alexander Roisin. Eu _______ (Daniel De Medeiros Silva Corro), Escrevente

Técnico Judiciário, subscrevi.

D E C I S Ã O

Processo nº: 0049131-76.2016.8.26.0100
Classe – Assunto: Cumprimento Provisório de Sentença - Locação de Imóvel
Requerente: Geere Gerencimento e Administração de Imóveis Ltda.
Requerido: Mario Sergio Luz Moreira e outros

Vistos.

1) O Perito quantificou o imóvel em R$ 12.884.000,00.

O credor concordou com o laudo.

A Assistente do devedor quantificou o imóvel em R$

17.471.109,00, impugnando, assim, o trabalho do Perito.

Sobre tal discrepância, diz o devedor, em resumo, que a ela se

deve aos elementos de comparação eleitos pelo Perito, os quais não são – em sua opinião –

adequados.

É certo que a Assistente é de confiança do devedor, sendo

razoável concluir que argumentará de modo a fazer prevalecer sua tese. Não se trata, assim,

de um sujeito processual imparcial.

Da mesma forma, não é possível afirmar que a impugnação

por ele formulada seja carente de mérito.

Não se verifica teratologia a ponto de justificar o refazimento

integral da perícia.

Sendo assim, adotar-se-á como solução do problema a média

entre o laudo do Perito e o laudo da Assistente do devedor. Ou seja:

(R$ 17.471.109,00 + R$ 12.884.000,00) / 2 = R$ 15.177.554,50.

2) Diz o devedor, ademais, que foi publicado o v. Acórdão do



Supremo Tribunal Federal relativo à impenhorabilidade do bem de família do fiador em

contrato de locação comercial. Requereu, assim, o afastamento da constrição.

Em resposta, diz o exequente que tal questão já foi apreciada

por este Juízo.

E com razão o exequente.

Note-se que,a ausência de publicação do v. Acórdão não foi o

único argumento utilizado por este Juízo nas fls. 550/552 para rejeitar a arguição de

impenhorabilidade.

Ademais, em seguida o devedor interpôs agravo contra a

decisão deste Juízo, o qual não foi provido pelo Egrégio Tribunal Bandeirante. Leia-se o

que foi decidido pela Colenda Turma Julgadora:

"Não se ignora, como mostrou o agravante, que,

recentemente, a Primeira Turma do Colendo Supremo

Tribunal Federal reconheceu, por maioria de votos, a

impenhorabilidade de imóvel caracterizado como bem de

família do fiador em contrato de locação comercial, no

julgamento do Recurso Extraordinário nº 605.709/SP.

Ocorre que se trata de precedente isolado de uma das

Turmas do STF, de modo que os tribunais não precisam estar

necessariamente vinculados a tal entendimento, como bem

ressaltou o douto magistrado, inclusive violando o princípio

da segurança jurídica" (TJSP: 32ª Câmara de Direito

Privado. AI nº 2242635-51.2018.8.26.0000. Rel. Des. Ruy

Coppola, j. 14.02.2019).

Por fim, o credor trouxe cópia da r. Decisão relativa ao

requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos contra o v.

Acórdão que manteve a decisão deste Juízo. Lá, o Eminente Desembargador Presidente da

Seção de Direito Privado, que indeferiu o pedido do devedor, assim despachou:

"Os d. Julgadores ressaltaram a possibilidade de penhora de

imóvel do fiador, nos termos do art. 3º, VII, da Lei 8.009/90,

ainda que se trate de bem de família e observaram que o

julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 605709/SP),

mencionado pelo recorrente, é precedente isolado de uma de



suas Turmas e não vincula os Tribunais

A esse respeito, oportuno observar que a notícia de decisão

proferida por órgão fracionário do Supremo Tribunal

Federal no recurso extraordinário 605.709/SP, no sentido de

ser impenhorável bem de família do fiador em contrato de

locação comercial, não altera a tese definida sobre o tema

pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos, eis

que se tratou de decisão pontual, com expresso afastamento

de efeitos gerais nos debates realizados".

Como se vê, a publicação do v. Acórdão do Excelso Supremo

Tribunal Federal não pode ser considerada fato noto a permitir a rediscussão da matéria,

pois já foi estabelecido por este Juízo e pelo Egrégio Tribunal Bandeirante que o r. Julgado

invocado é um precedente isolado, não tendo o condão, assim, de alterar a jurisprudência

nacional das últimas décadas.

Se a Excelsa Corte Suprema quisesse alterar sua

jurisprudência e vincular os demais órgãos do Poder Judiciário, teria afetado o julgamento

ao Pleno, o que não ocorreu. Sendo assim, parece clara a intenção de não causar overruling

na jurisprudência anterior do Pleno.

Não havendo fatos novos pertinentes que mereçam ser

discutidos, não está configurada a hipótese do inciso I do artigo 505 do Código de Processo

Civil.

Não se conhece, assim, a nova arguição do devedor.

3) O devedor apresentou bem alternativo, requerendo a

substituição da penhora.

O pedido não deve ser conhecido.

Dispõe o artigo 847 do Código de Processo Civil que o prazo

para a substituição é de dez dias, os quais começam a correr a partir da intimação do

devedor sobre a penhora de seu bem.

A penhora foi ordenada em 08.11.2017 (fl. 108), sendo que o

termo foi expedido na fl. 111.

O devedor foi intimado na pessoa de seu Advogado – Dr.

Fábio de Souza Queiroz Campos (OAB/SP nº 214.721), como se vê na certidão de fl. 110.



Ainda que a z. Serventia não tenha publicado o teor do termo

de penhora no Diário da Justiça, o conhecimento do devedor é inequívoco. Caso não

soubesse da constrição, não teria protocolado os muitos arrazoados que trouxe aos autos ao

longo do último ano.

O prazo para requerer a substituição é preclusivo.

Sobre todas essas questões, tenha-se presente um julgado

recentíssimo e relativo a decisão proferida por este Juízo em situação bastante parecida

com a situação dos autos:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PEDIDO

DE SUBSTITUIÇÃO.

1. A devedora foi intimada de despacho com os seguintes

termos: "Defiro a penhora dos bens imóveis indicados.

Expeça-se termo, averbe-se e intime-se. Incumbirá ao

exequente providenciar todo o necessário. Intimem-se".

2. Depois disso, foi intimada publicação de ato ordinatório

solicitando a vinda das informações para que a penhora fosse

averbada; de despacho ordenando a averbação da penhora

outrora deferida; da inserção no Sistema ARISP dos dados

necessários para a averbação da constrição; do despacho

determinando que se aguardasse a averbação da constrição;

da ordem de avaliação, com nomeação de Perito; da

estimativa dos honorários periciais; da decisão arbitrando

honorários periciais.

3. Além disso, a devedora impugnou os honorários do perito

avaliador. Sem fundamento, portanto, a alegação de não ter

sido intimada da penhora e de que o prazo para requerer a

substituição, nessa esteira, ainda não teria sido inaugurado.

4. Igualmente, não vinga a tese de se tratar de matéria de ordem

pública e, desse modo, passível de dedução em qualquer

tempo. O art. 847 do CPC assinala o prazo de 10 dias,

contados da ciência da penhora. O que há muito já ocorreu.

Trata-se de prazo preclusivo. Recurso não provido.

(TJSP;  Agravo de Instrumento 2263553-76.2018.8.26.0000;

Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de



Direito Privado; Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data do

Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019).

O pedido de substituição da penhora somente foi protocolado

em 19.03.2019.

Assim, a intempestividade é flagrante, razão pela qual o

requerimento não será conhecido.

4) Concedo ao exequente o prazo de cinco dias a fim de que

indique leiloeiro de sua confiança, o qual deverá estar habilitado neste Tribunal.

Caso a parte tenha profissional para indicar, este Juízo

escolherá livremente.

Intimem-se.

São Paulo, 03 de abril de 2019.

Christopher Alexander Roisin
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA


