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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
AGRAVANTE : Albrás Incorporações Ltda
ADVOGADOS : Delosmar Domingos de M. Júnior e outros
AGRAVADA : Patrícia Veloso Borges
ADVOGADOS : Davi Tavares Viana e outros
ORIGEM : Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital
JUÍZA : Andréa Gonçalves Lopes Lins

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  LIQUIDAÇÃO  DE 
SENTENÇA  POR  ARBITRAMENTO.  LAUDO 
PERICIAL  REALIZADO  POR  OFICIAL  DE 
JUSTIÇA AVALIADOR. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO 
DE  AVALIAÇÃO  DO  IMÓVEL  POR  ÁRBITRO. 
PRECLUSÃO PRO JUDICATA. MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

-  “Meras  alegações  da  parte  executada  não  são 
aptas  a  desconstituírem  a  avaliação  do  bem 
realizada  por  Oficial  de  Justiça”.  (TJMG;  AGIN 
1.0471.03.013621-5/008; Rel.  Des. Versiani Penna; 
Julg. 20/03/2014; DJEMG 28/03/2014).

-  “A impugnação  da  prova  pericial  que  serve  de 
substrato  ao  julgamento  deve  ser  aportada  no 
momento em que a parte é instada a falar sobre o 
seu conteúdo e não após a decisão que a homologa, 
quando já operados os efeitos da preclusão, como é 
o  caso  dos  autos”  (TJRS;  AI  301278-
65.2014.8.21.7000; Santo Ângelo; Décima Segunda 
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Umberto  Guaspari 
Sudbrack; Julg. 13/08/2014; DJERS 19/08/2014) 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Agravo de Instrumento,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 273.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 

suspensivo,  interposto  pela  ALBRÁS  INCORPORAÇÕES  LTDA  contra  o 

decisum de fls. 26/27 proferido pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da 

Capital que, nos autos da Ação Ordinária, em fase de liquidação de sentença, 

ajuizada  por  PATRÍCIA  VELOSO  BORGES,  indeferiu  o  pedido  da  ora 

Recorrente,  sob  o  fundamento  de  que  a  matéria  restava  preclusa,  pois  já 

decidida às fls. 32/34 sem recurso. 

Exsurge dos autos  que a sentença julgou improcedentes  os 

pedidos  indenizatórios  e  de  obrigação  de  fazer  e  condenou  a  Empresa/ 

Agravante ao pagamento da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

negócio  jurídico,  em função  da  suposta  ausência  do  dever  de  inclusão  na 

cláusula contratual de cessão de direitos de administração do empreendimento 

(flat) à parte agravada, determinando que o valor da multa fosse apurado em 

liquidação por arbitramento.

O magistrado a quo determinou à fl. 41 que o Oficial de Justiça 

Avaliador procedesse a avaliação dos bens descritos na inicial, constando à fl. 

43 o valor total de R$1.260.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta mil reais), 

referente a seis apartamentos (flat).

A Agravante  sustentou que foi  “intimada para falar  sobre os  

cálculos, requereu a nulidade do processo para que fosse chamado o feito a  

ordem  e  instaurado  o  incidente  de  liquidação  por  arbitramento.  E  ainda  

apontou incoerência nos cálculos com enriquecimento ilícito da parte credora,  

já que a avaliação do Oficial de Justiça foi feita com base no valor de mercado  

de 2012 de cada unidade e aplicou-se correção monetária comutativa e ex-

tunc” (fl. 04).

Assim, alegou a Recorrente que “há nulidade no procedimento  

de liquidação que deve receber  decisão específica do Judiciário. A matéria é  

de  ordem  pública,  não  havendo  preclusão.  O  que  ocorre  é  manifesto  

descumprimento da Sentença que mandou realizar arbitramento e não singelo  

laudo de avaliação pela Contadoria Judicial ou Oficial de Justiça, tornando a  
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liquidação inadequada” (fl. 05).

Requereu a Agravante a suspensão do decisum agravado, pelo 

menos até o julgamento do recurso e, no mérito,  pugnou pela cassação da 

decisão de homologação da liquidação proferida, determinando que se proceda 

à  liquidação  por  arbitramento  da  sentença,  nomeando  um  Árbitro  com 

conhecimento técnico em avaliação de imóveis, para, ouvindo-se as partes e 

realizando  diligências,  fixar  o  valor  do  negócio  jurídico  à  época,  para 

homologação  pelo  Juízo  de  1º  grau,  para  só  depois  ocorrer  a  necessária 

atualização, não em cima do valor de mercado em 2012, mas na época da 

celebração do negócio jurídico.

Liminar indeferida às fls. 52/54.

Informações do magistrado a quo à fl. 60.

Contrarrazões às fls. 61/66.

Instado  a  se  pronunciar,  o  Ministério  Público  não  ofertou 

parecer de mérito, fls. 266/267.

É o relatório. 

VOTO

A Agravante pugna pela cassação da decisão de homologação 

da  liquidação  proferida,  determinando  que  se  proceda  à  liquidação  por 

arbitramento da sentença, nomeando um Árbitro com conhecimento técnico em 

avaliação de imóveis.

Pois bem.

A liquidação por arbitramento ocorre quando for determinada 

na sentença ou for convencionada pelas partes, ou, ainda, quando a natureza 

do objeto da liquidação a exigir. Portanto, há questões mais complexas a serem 
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resolvidas que apenas um perito especializado tem aptidão para solucionar.

Se o grau de imprecisão é muito grande, e o quantum debeatur 

é alto, a ponto de não se encontrarem nos autos todos os dados necessários à 

liquidação, o valor exato só se alcançará recorrendo-se a questões técnicas 

conhecidas  apenas  por  peritos,  ocasião  em  que  a  liquidação  será  por 

arbitramento.

O magistrado a quo determinou que a avaliação do imóvel em 

questão  fosse  realizado  por  Oficial  de  Justiça  Avaliador  (fl.  41),  o  qual  foi 

cumprido, conforme disposto à fl. 43.

A Recorrente requer que o laudo seja confeccionado por Árbitro 

especializado. 

Sem razão à pretensão da Agravante, uma vez que o trabalho 

técnico do Oficial de Justiça Avaliador serve de substrato à decisão judicial. 

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
ALIENAÇÃO  JUDICIAL.  LAUDO  DE  AVALIAÇÃO  DO 
IMÓVEL.  OFICIAL  DE  JUSTIÇA  AVALIADOR.  FÉ 
PÚBLICA.  1.  Constando  nos  laudos  de  avaliação 
elaborados  por  Oficiais  de  Justiça  Avaliadores, 
investidos  de  fé  pública,  a  descrição,  não  só  do 
imóvel, mas também do seu estado de conservação, 
considera-se correta a avaliação por eles expressa, 
em contraponto às estimativas feitas por corretores 
de imóveis particulares. 2. Recurso não provido. (TJDF; 
Rec.  2010.00.2.019122-8;  Ac.  479.852;  Quarta  Turma 
Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 17/02/2011; Pág. 
128) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA. 
LIQUIDAÇÃO  POR  ARBITRAMENTO. INTIMAÇÃO 
PRÉVIA  DO  EXECUTADO.  DESNECESSIDADE.  ART. 
475-D.  AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO  AO PRINCÍPIO DO 
CONTRADITÓRIO.  INTIMAÇÃO  DO  EXECUTADO 
SOBRE  O  LAUDO  DE  AVALIAÇÃO.  OCORRÊNCIA. 
VALOR DO IMÓVEL. APURAÇÃO. IRREGULARIDADES 
NÃO  COMPROVADAS.  Não  configura  violação  ao 
princípio  do  contraditório  a  ausência  de  intimação  do 
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executado sobre procedimento de liquidação de sentença 
por  arbitramento, devendo esta ocorrer somente após a 
apresentação  do  laudo  de  avaliação  que  poderá  ser 
impugnado pelo executado.  Meras alegações da parte 
executada  não  são  aptas  a  desconstituírem  a 
avaliação  do  bem  realizada  por  Oficial  de  Justiça. 
(TJMG; AGIN 1.0471.03.013621-5/008; Rel. Des. Versiani 
Penna; Julg. 20/03/2014; DJEMG 28/03/2014) 

In casu, a argumentação do julgador de 1º grau de ocorrência 

da preclusão pro judicata é claramente constatada por meio de uma simples 

leitura  das peças processuais,  pois  o  tema apontado nesse mecanismo de 

defesa, isto é, acerca da avaliação dos bens terem sido realizados por Oficial 

de  Justiça  Avaliador,  bem como  o excesso  nos cálculos  pela  Contadoria  é 

praticamente  idêntico  ao  rebatido  na  decisão  de  fls.  32/34 (destes  autos), 

sendo desarrazoado admitir que a parte fique renovando sua insurgência ao 

longo de toda a tramitação processual,  mormente quando houve o explícito 

pronunciamento pelo julgador em torno do assunto.

Pelo que se depreende do contexto dos autos, a pretensão da 

Agravante se encontra preclusa, haja vista que esta deixou passar  in albis a 

sua irresignação. Veja-se:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  LIQUIDAÇÃO  DE 
SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL. 
PRECLUSÃO.  IMPUGNAÇÃO  INTEMPESTIVA. De 
salientar  que  a  impugnação  deve  ocorrer  quando  da 
intimação do laudo, oportunidade na qual deveria aportar 
sua insurgência em relação ao cálculo e/ou aos critérios 
utilizados. A impugnação da prova pericial que serve de 
substrato ao julgamento deve ser aportada no momento 
em que a parte é instada a falar sobre o seu conteúdo e 
não após a decisão que a homologa, quando já operados 
os efeitos da preclusão, como é o caso dos autos. Agravo 
a  que  se  nega  seguimento.  (TJRS;  AI  301278-
65.2014.8.21.7000;  Santo  Ângelo;  Décima  Segunda 
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Umberto  Guaspari  Sudbrack; 
Julg. 13/08/2014; DJERS 19/08/2014) 

Por esses motivos, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,  DESPROVEJO O AGRAVO, mantendo a a 
decisão em todos os seus termos.

5



Agravo de Instrumento nº 2005547-08.2014.815.0000

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o 
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para 
substituir a Exma. Sra. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerrra Cavalcanti) e o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, 
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
  Relator
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