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EXMO. SRA. DRA. DESEMBARGADORA RELATORA MONICA MARIA COSTA DI PIERO – OITAVA CÂMARA 

CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

GRERJ eletrônica nº 90724681317-65 

 

 

 

 

Processo nº 0000889-04.2011.8.19.0053 

 

 

 PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. (“Porto do Açu” ou “Requerente”, atual denominação 

social de LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A), sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

08.807.676/0001-01 com sede na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, Rio de Janeiro, RJ, CEP 

22.210-010 (doc. 1), nos autos da ação de desapropriação movida pela COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (“CODIN” ou “Apelante”) contra GONÇALO 

DA SILVA TAVARES (“Réu”), ora em sede de apelação, vem, por seus advogados (doc. 2), com 

fundamento nos artigos 119 a 124 e 996 do Código de Processo Civil de 2015 (“CPC”), formular o 

presente pedido de intervenção de terceiro para que seja admitida neste processo na qualidade 

de  

 

ASSISTENTE DA CODIN 

 

pelas razões que passa a expor. 
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I. SÍNTESE 

 

1. A CODIN ajuizou esta ação de desapropriação com base nos Decretos Estaduais 

nº 41.584/2008 e 41.915/2009, que declararam de utilidade pública para fins de desapropriação os 

imóveis neles identificados, os quais são “necessários à instalação do Distrito Industrial de São João 

da Barra”1 (“Distrito Industrial de SJB”), criado mediante o Decreto Estadual nº 41.585/20082 (fl. 

72).  

 
2. A concepção do Distrito Industrial de SJB está umbilicalmente ligada à criação do 

Complexo Industrial do Porto do Açu, projeto que já estava em desenvolvimento na região por 

intermédio da Porto do Açu (atual denominação social de LLX Açu) e outras empresas integrantes 

de seu grupo econômico (“Grupo Porto do Açu”). 

 
3. Os aludidos decretos estaduais foram editados com a finalidade de fomentar o 

desenvolvimento socioeconômico da região Norte Fluminense, sendo certo que o munícipio de São 

João da Barra ocupa apenas a 77ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano (“IDH”) dentre 

os 92 munícipios deste Estado3.  

 
4. Coube à CODIN, sociedade de economia mista cujo objeto social contempla o apoio ao 

“desenvolvimento industrial do Estado”4 a atribuição de promover a desapropriação dos imóveis 

inseridos no Distrito Industrial de SJB e a posterior transferência onerosa destes para o Grupo 

Porto do Açu, na forma autorizada pelo artigo 5º, ‘i’, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/415 e do próprio 

decreto de criação do distrito industrial6.  

 
5. A Requerente, por sua vez, ficou responsável pelo pagamento de todas as indenizações 

pelas expropriações, bem como os custos relacionados à implementação da infraestrutura e 

 
1 Fl.: 36: “O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 
5, alínea “i” do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº E-11/30229/2008,  
DECRETA: 
Art. 1º - Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia de Desenvolvimento 
Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, todos os imóveis descritos e caracterizados nos Anexos I, II, III e IV ao 
presente Decreto, e que se encontram localizados na área de terras situada no Município de São João da Barra, Estado 
do Rio de Janeiro, necessários à instalação do Distrito Industrial de São João da Barra...” 
2 Entre outros decretos relacionados ao Distrito Industrial de SJB, notadamente os Decretos Estaduais nº 41.916/09; 
41.998/09; e 42.422/10. 
3 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_de_Janeiro_por_IDH-M  
4 Artigo 3º do Estatuto Social da CODIN, fls. 10/12. 
5 Art. 5º Consideram-se casos de utilidade pública: (...) 
i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o 
parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção 
ou ampliação de distritos industriais; (...)  
§ 1º - A construção ou ampliação de distritos industriais, de que trata a alínea i do caput deste artigo, inclui o loteamento 
das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou locação dos respectivos 
lotes a empresas previamente qualificadas. 
6 Decreto 41.585/08, fl. 72. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_de_Janeiro_por_IDH-M




 
RJ - 1536702v1  

3 / 24 

urbanização do Distrito Industrial de SJB, conforme estabelecido nos contratos de promessa de 

compra e venda celebrados entre as partes, inclusive no que diz respeito ao imóvel objeto desta 

ação (docs. 4/5). 

 
6. Nesse contexto, a CODIN ajuizou esta ação perante a 1ª Vara da Comarca de São João da 

Barra (“Juízo de Origem”), tendo requerido (i) a imissão liminar na posse do imóvel expropriando 

para permitir sua “rápida transferência à terceiros de glebas para fins de implantação efetiva do 

Distrito Industrial”7; (ii) o arbitramento da indenização pela expropriação do imóvel no valor de R$ 

16.483,00, conforme laudo de avaliação que instruiu a petição inicial (fls. 74/86); e (ii) a 

incorporação do imóvel ao patrimônio da CODIN. 

  
7. Após o deferimento da liminar e a imissão da CODIN na posse do imóvel (fls. 95 e 109), 

mediante o depósito da indenização oferecida na petição inicial (fl. 104), o Réu apresentou 

contestação intempestiva, por meio da qual (i) impugnou o valor ofertado pela CODIN a título de 

indenização pela desapropriação do imóvel, e (ii) requereu a realização de prova pericial 

(fl. 130/133). 

 
8. Apesar da intempestividade da defesa ter sido reconhecida pela decisão de fl. 158, o 

Juízo de Origem determinou a realização de uma perícia, tendo sido designado para o encargo o 

perito AFONSO MAIA (“Perito” – fl. 95 e 158). 

 
9. Sobreveio então o laudo pericial (“Laudo Pericial” – fls. 173/193), que fixou o valor da 

indenização em R$ 34.560,00, valor este cerca de 100% superior àquele oferecido na petição 

inicial, instruída com o respectivo laudo de avaliação (fls. 74/86).  Diante disso, a CODIN requereu 

esclarecimentos ao Perito, sobretudo em relação às questões técnicas que embasaram o Laudo 

Pericial, tendo apresentado ainda quesitos suplementares (fls. 204/205). 

 
10. Ante os insuficientes esclarecimentos apresentados pelo Perito, ratificando os termos do 

Laudo Pericial, a CODIN apresentou impugnação, devidamente instruída de laudo técnico 

elaborado por seu assistente técnico, que concluiu que “não foi contemplado no laudo em análise 

o estudo de mercado onde se situa o bem avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste 

bem e, tanto quanto possível, relatar a estrutura, a conduta e o desempenho do mercado, item 

7.7.2 – Diagnóstico do Mercado da NBR-14.7653-1.” (fls. 223/224 e 225/227). 

 
11. A despeito das críticas e impugnações apresentadas pela CODIN, foi proferida a sentença 

de fls. 252/256 (“Sentença”) homologando o valor fixado pelo Laudo Pericial, em consonância 

com o parecer apresentado pelo Ministério Público às fls. 229/232. 

 
 
7 Vide §7, fl. 04. 
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12. Rejeitados os embargos de declaração de fls. 257/266, a CODIN interpôs recurso de 

apelação, ora submetido à apreciação desta C. Câmara, requerendo “seja anulada a r. sentença 

de fls. 252/256, mantida à fl. 268, devendo os autos serem remetidos à primeira instância para 

que o juízo a quo exaura a fase instrutória e, consequentemente, prolate decisão pautada em 

meio de prova adequados, ou alternativamente, seja reformada a r. sentença para homologar o 

valor ofertado na inicial, pautado em laudo técnico contemporâneo ao ajuizamento da presente.” 

(fls. 269/282). 

 
13. Nesse contexto, a Requerente intervém neste processo na qualidade de interessada direta 

no desfecho desta ação, e terceira prejudicada pela Sentença, à medida que (i) está diretamente 

envolvida no projeto estatal de desenvolvimento da região Norte Fluminense e na implantação do 

Distrito Industrial de SJB, diante dos contratos firmados com a CODIN; e (ii) é responsável pelo 

custeio de todos os valores inerentes a este projeto, fatos que justificam e autorizam sua 

intervenção nesta ação (artigos 119, § único8 e 9969 do CPC). 

 
14. Em sendo admitida a assistência ora postulada, a Requerente apresenta, por meio de seu 

assistente técnico, o engenheiro RICARDO SALOMÃO, laudo crítico de avaliação contemplando o valor 

atualizado do Imóvel, no qual foram adotadas as mesmas normas técnicas indicadas pelo assistente 

técnico da CODIN, as quais são as únicas adequadas para a aferição do justo valor da indenização 

(doc. 3).  

 
15. Por fim, requer a reforma parcial da Sentença, para que seja (i) arbitrada indenização 

pela expropriação do imóvel no valor oferecido na petição inicial, com base no laudo de avaliação 

de fls. 74/86; subsidiariamente, (ii) requer seja determinada a produção de nova perícia para a 

correta aferição do justo valor a ser pago pelo imóvel expropriando (artigo 480, § 1º, do CPC10). 

 

  

 
8 Art. 119.  Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença 
seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. 
Parágrafo único.  A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, 
recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. 
9 Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como 
parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão 
sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir 
em juízo como substituto processual. 
10 Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria 
não estiver suficientemente esclarecida.  
§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual 
omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. 
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II. ADMISSÃO DA REQUERENTE COMO ASSISTENTE DA CODIN 

 

A. INTERESSE PÚBLICO E PRIVADO CONVERGENTES. 

 

16. O projeto do Complexo Portuário do Açu começou a ser implementado em 2006 com a 

colocação da pedra fundamental do projeto, contando até mesmo com participação da então 

governadora do Estado devido à sua inquestionável relevância para o desenvolvimento da região 

Norte Fluminense. 

 
17. Em 2014, o Porto do Açu iniciou suas operações por meio dos dois terminais privados já 

concluídos no Complexo Portuário, sendo responsável pela geração de 3.500 empregos diretos 

(além dos 10.000 gerados durante sua construção11) e pelo incremento da arrecadação tributária 

municipal. Sua localização privilegiada em relação à Bacia de Campos, responsável pela produção 

de 80% do petróleo no país, torna o empreendimento um polo natural de atração de empresas e 

indústrias relacionadas à cadeia produtiva, já havendo 12 delas em plena operação no local12. 

 
18. Justamente por também acreditar nos benefícios que o empreendimento poderia trazer 

para a região, o Município de São João da Barra solicitou à CODIN apoio para a instalação de um 

distrito industrial adjacente ao Complexo Portuário, ciente da bem-sucedida implementação pela 

CODIN de vários outros distritos industriais neste Estado13. Confira-se a propósito o incluso ofício 

enviado pela Prefeita ao presidente da CODIN:   

 

“Senhor Presidente, 
Considerando o impacto no desenvolvimento econômico de nosso Município e, por extensão, 
do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de São João da Barra, na pessoa da Prefeita 
Municipal, Sra. Carla Machado, apresenta consulta a essa Companhia, acerca de sua participação 
no projeto de implantação de um Distrito Industrial neste Município. (…) 
 
Com a implantação do Complexo Portuário do Porto do Açu, pertencente ao grupo EBX, a Câmara 
Municipal aprovou, em 18 de julho de 2006, a Lei nº 035, que dispôs sobre a criação da Zona 
Industrial do Porto do Açu, numa área de 1.924.3715 hectares, pertencentes à empresa, e que 
deverá abrigar, além do porto, indústrias de naturezas diversas que utilizarão aquele complexo 
portuário. 
 
Por conta desse cenário, esta Municipalidade cogita apoiar a instalação, na região, do citado 
Complexo Portuário, de um Distrito Industrial, mediante edição de um decreto estadual que 
viabilize a expansão daquela área através da aquisição de propriedades privadas, inclusive por 
desapropriação, e a revenda dos lotes a terceiros. 
 
As perspectivas da implementação desse projeto, portanto, dependem de iniciativas dos Poderes 
Executivos Estadual e Municipal, cabendo ao primeiro as ações de expropriação das áreas relativas 

 
11 Fonte: http://www.codin.rj.gov.br/Paginas/ApoioInvestidor/AlternativaLocalizacao/DistritoSaoJoaoBarra.aspx  
12 Dentre elas: Shell, BP, Gerdau, Chevron, Edison Chouest, Intermoor, NOV, Technip, Vallourec e Wartsila. 
13 Além do Distrito Industrial de SJB, a CODIN é responsável pela implantação e gestão dos distritos de Campo Grande, 
Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé, Paciência, Palmares, Santa Cruz, Três Rios e Queimados.  
Fonte: http://www.codin.rj.gov.br/Paginas/ApoioInvestidor/AlternativaLocalizacao/AlternativasLocalizacao.aspx  

http://www.codin.rj.gov.br/Paginas/ApoioInvestidor/AlternativaLocalizacao/DistritoSaoJoaoBarra.aspx
http://www.codin.rj.gov.br/Paginas/ApoioInvestidor/AlternativaLocalizacao/AlternativasLocalizacao.aspx
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ao projeto de expansão e ao segundo a adequação da legislação urbanística incidente sobre a 
região do Porto do Açu (…)” (doc. 6 - grifamos). 
 

19. A CODIN logo se mostrou favorável ao “apoio do Estado solicitado pela Prefeita”, ao 

observar que sua participação no projeto “viabilizará e acelerará a movimentação do Porto do 

Açu a ser ali implantado, promovendo, assim, o desenvolvimento socioeconômico daquele 

Município e da região circunvizinha” cabendo à CODIN tanto a assessoria e acompanhamento da 

criação do Distrito Industrial quanto “a alienação dos lotes industriais de sua propriedade, após a 

desapropriação”, na forma da lei14: 

 

“Ao Sr. Secretário Julio Bueno,  
 
A participação da CODIN no projeto de implantação de um Distrito Industrial no Município de São 
João da Barra, viabilizará e acelerará a movimentação do Porto do Açu a ser ali implantado, 
promovendo, assim, o desenvolvimento socioeconômico daquele Município e da região 
circunvizinha. (…)  
O Município, por seu lado, tem interesse em participar ativamente do desenvolvimento industrial 
e econômico que advirá do projeto, estando no âmbito de sua competência constitucional, 
inclusive a transformação de uso de uma área rural em industrial. 
É ainda importante ressaltar que o projeto propicia a expansão do chamado Complexo Portuário 
do Porto do Açu, promovendo-se, por seu intermédio, um maior aproveitamento das sinergias para 
o escoamento da produção das indústrias cuja instalação venha a ser admitida no Distrito. (…)  
A viabilização de toda aquela logística portuária/industrial, impõe a instalação do Distrito, sendo 
necessário para a sua viabilização plena, a ampliação daquela área, adentrando em propriedades 
privadas, com várias matrículas, compostas de diversas pequenas e médias propriedades, todas 
pertencentes a pessoas físicas.  
A prefeitura do Município de São João da Barra, a partir daí iniciou entendimentos com a CODIN, 
sendo a sua proposta derradeira, para a viabilização de todo o complexo, que o Estado do Rio de 
Janeiro promovesse a desapropriação da área com fundamento na alínea “i” do artigo 5°, do 
Decreto- Lei n° 3365/41 (para a construção ou ampliação de distritos industriais), em favor da 
CODIN (…).  
A CODIN por sua vez, aproveitando a sua reconhecida experiência em implantação de Distritos 
Industriais, paralelamente às tratativas necessárias ao início do processo de desapropriação, 
elaborou o projeto anexo de loteamento do Distrito Industrial e que será objeto de análise de 
viabilidade e aprovação junto à Prefeitura de São João da Barra.  
Ficará, ainda, sob encargo desta Companhia, a assessoria e o acompanhamento na fase de criação 
de infra-estrutura necessária à operacionalização do Distrito.  
Finalmente, caberá à CODIN efetuar a alienação dos lotes Industrias de sua propriedade, após a 
desapropriação, observando a qualificação prévia das empresas interessadas, em atendimento ao 
que estabelece o parágrafo primeiro do art. 5º do Decreto-Lei nº 3365/41.  
Com estes fundamentos, somos favoráveis ao prosseguimento do processo de apoio do Estado 
solicitado pela Prefeitura” (doc. 7 — grifamos). 

 

20. Tais manifestações do Poder Público evidenciam a íntima relação do Complexo Portuário 

do Açu com a criação e o desenvolvimento do Distrito Industrial de SJB, que veio então a ser criado 

 
14 Artigo 5º, ‘i)’, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41: 
Art. 5º. Consideram-se casos de utilidade pública: (...) 
i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o 
parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção 
ou ampliação de distritos industriais; (...)  
§ 1º - A construção ou ampliação de distritos industriais, de que trata a alínea i do caput deste artigo, inclui o loteamento 
das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou locação dos respectivos 
lotes a empresas previamente qualificadas 
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mediante a edição do Decreto Estadual 41.585/08. Aquele decreto ratificou a participação da 

CODIN no processo de desapropriação e a transferência “sob forma onerosa, a particulares para 

fins de implantação do Distrito Industrial de São João da Barra”. Confira-se: 

 

“O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº E-11/30229/2008,  
Decreta: 
Art. 1º Fica criado o DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO DA BARRA, destinado à instalação de 
estabelecimentos industriais na região portuária do Município de São João da Barra. 
(...) 
Art. 3º A área a que se refere o art. 2º deste Decreto será objeto de desapropriação, a ser proposta 
pelos competentes instrumentos legais.  
Art. 4º A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, poderá 
remembrar, no todo ou em partes, os imóveis existentes na área de que trata o art. 1º.  
Parágrafo único. As glebas resultantes ou os direitos a elas, serão transmitidos, sob forma onerosa, 
a particulares, para fins de implantação do Distrito Industrial de São João da Barra. (Redação dada 
ao artigo pelo Decreto nº 41.916, de 19.06.2009, DOE RJ de 22.06.2009)” (fl. 72 - grifamos) 

 

21. A transferência dos imóveis objeto de desapropriação pela CODIN (como o imóvel 

objeto desta ação) para particulares se deu mediante a celebração de promessas de compra e 

venda com a Requerente, na qual esta assumiu o ônus de pagar todos custos relacionados, 

dentre eles: (i) às indenizações devidas pela expropriação dos imóveis e despesas relacionadas 

às respectivas ações judiciais; (ii) à urbanização e a infraestrutura do Distrito Industrial de 

SJB; e (iii) compensações ambientais pertinentes (doc. 4).  

 
22. Confira-se, nesse sentido, a cláusula 1ª da promessa de compra e venda que engloba o 

imóvel objeto desta ação (“Promessa de Compra e Venda”), a qual deixa claro que a Requerente 

inclusive já pagou à CODIN o valor objeto da avaliação que amparou a oferta contida na petição 

inicial, sendo responsáveis por eventual complementação arbitrada judicialmente: 

 

“Cláusula Primeira – A OUTORGANTE se compromete a vender à OUTORGADA o futuro lote 
integrante do Distrito Industrial de São João da Barra, cuja identificação, descrição e 
delimitação encontra-se no ANEXO 1 do presente instrumento, rubricado pelas partes, pelo 
preço fixado de acordo com o seguinte: 
 
a) uma primeira parcela correspondente ao somatório dos valores da avaliação administrativa 
das áreas a serem expropriadas, e que darão origem ao lote ora prometido à venda, acrescido 
do valor proporcional da área de uso comum do distrito industrial, conforme relação constante 
no Anexo 2 ao presente instrumento, rubricada pelas partes, parcela essa no valor de R$ 
32.352.552,70 (trinta e dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e 
dois reais e setenta centavos), acrescido do valor proporcional das áreas de uso comum do 
distrito industrial, conforme relação constante do Anexo 2 ao presente instrumento, rubricada 
pelas partes, no valor de R$ 5.512.899,61 (cinco milhões, quinhentos e doze mil, oitocentos e 
noventa e nove reais e sessenta e um centavos), o que totaliza o preço de R$ 37.865.452,45 
(trinta e sete milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais 
e quarenta e cinco centavos), pago neste ato, através de depósito na conta corrente nº 3065-
1, agência 2373-6, do Banco Bradesco S.A. 
 
b) uma segunda parcela, correspondente à complementação dos valores necessários à imissão 
provisória na posse das áreas que darão origem ao lote descrito no Anexo 1 e, proporcionalmente, 
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às áreas de uso comum (Anexo2), parcela essa decorrente da eventual diferença do valor referido 
na alínea “a” supra, e o valor fixado pelo juízo. 
 
c) uma final parcela referente à eventual diferença entre os valores já pagos, em 
conformidade com as alíneas “a” e “b” supra e o valor das indenizações ao final fixadas pelos 
juízos, nos autos das respectivas ações de desapropriação dos imóveis que darão origem ao 
lote descrito no Anexo 1, já referido no caput desta Cláusula, e, proporcionalmente, as áreas de 
uso comum referidas no Anexo 2, de honorários de advogado, juros moratórios, juros 
compensatórios, custas judiciais e taxa judiciárias, e mais qualquer outra despesa judicial ou 
extrajudicial que se faça necessária até a transferência definitiva da propriedade dos referidos 
imóveis à OUTORGADA.” (doc. 4, p. 2/3 – g/n) 
 

23. A cláusula 9ª atesta tanto a obrigação assumida pela Requerente de arcar com os custos 

de “implantação da infraestrutura” do Distrito Industrial de SJB quanto sua sujeição às 

“diretrizes” de funcionamento estabelecidas pela CODIN: 

 

“Cláusula Nona – A OUTORGANTE e o INTERVENIENTE não terão qualquer responsabilidade 
financeira em relação à implantação da infra-estrutura dos lotes adquiridos, que caberá ao 
respectivo adquirente, nem tampouco à implantação da infra-estrutura comum do DISJB, que 
será de responsabilidade exclusiva e solidária da OUTORGADA e das demais empresas que se 
instalarem em qualquer dos lotes que compõem o DISJB. 
 
Parágrafo Primeiro – A OUTORGANTE fixará as diretrizes de toda a infra-estrutura necessária ao 
funcionamento do Distrito Industrial de São João da Barra, será responsável pela prévia obtenção 
das licenças ambientais para o Distrito Industrial como um todo, e fiscalizará sua plena 
implantação e posterior manutenção. Nenhuma responsabilidade recairá sobre a OUTORGANTE 
em caso de negativa de qualquer licença, necessária à implantação do Distrito Industrial de São 
João da Barra, incluindo sua licença ambiental, ou ainda em caso de alterações de qualquer 
natureza do projeto do Distrito Industrial de São João da Barra determinadas a qualquer tempo 
para a obtenção do referido licenciamento ambiental. As eventuais compensações de qualquer 
ordem que se façam necessárias para a obtenção do licenciamento ambiental do Distrito 
Industrial de São João da Barra serão, juntamente com os respectivos estudos ambientais, 
imputados à OUTORGADA e demais empresas que se instalarem no Distrito Industrial de São João 
da Barra, observado o valor efetivamente despendido, devidamente atualizado. 
 
Parágrafo Segundo – A OUTORGADA deverá observar o projeto de loteamento aprovado pelo 
Município de São João da Barra e o Regulamento Interno do DISJB, que constituem os Anexos 5 e 
6 do presente instrumento” (doc. 4, p. 5/6 – g/n). 
  

24. Há, portanto, nítida convergência de interesses público e privado, ambos voltados para o 

desenvolvimento social e econômico de uma das regiões com menor IDH do Estado, mediante a 

viabilização de um empreendimento que já está gerando milhares de empregos, expressivo 

acréscimo na arrecadação tributária e riqueza em proporções inéditas para a região e que 

certamente não seriam viáveis sem a parceria estabelecida em conformidade com os instrumentos 

legais pertinentes.  

 
25. Contudo, a viabilidade do completo desenvolvimento do empreendimento está sendo 

ameaçada pelo resultado de recentes perícias que, sem se atentar para as normas técnicas 

pertinentes, têm fixado as indenizações devidas pelos imóveis expropriandos em valores 

exorbitantes e dissociados da realidade. 
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26. Portanto, é evidente o interesse jurídico da Requerente na medida em que a Sentença 

atinge diretamente direito de sua titularidade, uma vez que competirá à Requerente o pagamento 

de tais indenizações (e das despesas relativas ao processo), na forma da legislação citada e da 

Promessa de Compra e Venda, encarecendo sobremaneira os valores necessários ao completo 

desenvolvimento do Distrito Industrial de SJB, projeto este que, como visto, poderá ser 

inviabilizado dependendo do desfecho das centenas de ações de desapropriação relacionadas ao 

Distrito Industrial de SJB. 

 

B. A REQUERENTE ESTÁ NA POSSE DO IMÓVEL EXPROPRIADO NESTA AÇÃO. 

 
27. Em linha com as obrigações estabelecidas na Promessa de Compra e Venda, a CODIN 

cedeu à Requerente a posse do imóvel expropriado imediatamente após efetivação da liminar 

deferida pelo Juízo Recorrido, mais precisamente em maio de 2011 (doc. 5 – “Termo de Cessão 

de Posse”).  

 
28. Ou seja, além de já ter pago integralmente o valor acordado na Promessa de Compra e 

Venda, e ser obrigada a pagar eventual complementação arbitrada em juízo, a Requerente detém 

a posse do imóvel desde maio de 2011. 

 
29. A propósito, vale destacar os trechos abaixo dos instrumentos contratuais em questão 

que, em cotejo com a petição inicial, comprovam cabalmente que o imóvel expropriando é o neles 

contemplado: 

 
• PROMESSA DE COMPRA E VENDA (doc. 4 - Anexo IV, p. 27): 
  
“T-12 - Loteamento Praia Nova: 
(...) 
GONÇALO DA SILVA TAVARES 
Imóvel: Lote 01. Quadra: C. 
Hectare ou m2: 480,00 m2 
Registrado sob o Livro nº 2-K, às fls. 138, sob o nº R-1, matrícula nº 3359.” 

 

• TERMO DE CESSÃO DE POSSE (doc. 5): 
 

“1) A CODIN ajuizou, em 24/02/2011, ação de desapropriação em face de GONÇALO DA SILVA 
TAVARES, perante o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de São João da Barra – RJ, processo 
nº 0000889-04.2011.8.19.0053, com intuito de adquirir a propriedade identificada como T-12, 
Loteamento Praia Nova, Lote 1, Quadra C, com área total de 480 m2 (...)” 

 

• PETIÇÃO INICIAL (FL. 04): 

 
“4. A presente ação tem por objeto exclusivamente o lote nº 1 da quadra C, do Loteamento 
Praia Nova, identificado na planta e descrição do imóvel (itens 2 e 2.1.2 do laudo – doc. 7), 
figurando na ação como réu o que consta, junto ao cartório imobiliário, como titular de domínio 
dos imóveis em questão (doc. 6), não tendo sido encontradas, contudo, residências no imóvel 
expropriado”.  
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C. CABIMENTO DA ASSISTÊNCIA DE TERCEIRO PREJUDICADO. 

 

30. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem a intervenção de terceiro em 

circunstâncias como esta, reconhecendo que “Não há porque se negar aos compromissários 

compradores, assim, a participação no debate a respeito do justo preço da indenização da parcela 

da área expropriada”15.  

 
31. Tal entendimento tem por fundamento os artigos 119 e 124 do CPC, que tratam da 

assistência simples e litisconsorcial, respectivamente. Nesse sentido, confira-se os seguintes 

precedentes em situações análogas: 

 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS PROMITENTES 
COMPRADORES. PRECEDENTES DO STJ EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO.  
1- Apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o feito na forma do art. 267, inciso 
I, do CPC de 1973.  
2- Negativa do ente público em retificar o polo passivo da ação de desapropriação para que 
constem os promitentes compradores dos imóveis.  
3- Promessas celebradas há mais de 60 anos, registradas no RGI.  
4- Correta sentença de extinção, eis que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a 
promessa de compra e venda, registrada, habilita o promitente comprador ao recebimento da 
indenização.  
5- Recurso conhecido e improvido.  
Voto: 
“Em suma, na ação de desapropriação deve sim o promitente comprador figurar no polo 
passivo.  A alegação de que a inércia em levar a registro o contrato de compra e venda de 
imóvel demonstra desinteresse do promitente comprador em resguardar seus direitos não 
procede, uma vez que é prática usual postergar-se a escritura definitiva, não havendo que se 
afastar o direito do detentor sobre o bem. 
(...) Por fim, quanto ao direito de propriedade do promitente comprador, se não advém do registro 
da escritura definitiva, que aparentemente não lhe foi outorgada, é razoável pensar que se 
consolidou pelo transcurso do tempo, principalmente por inexistir na matrícula do imóvel qualquer 
registro ou averbação de título contraposto à promessa de compra e venda.”16 (g/n) 
 
“DESAPROPRIAÇÃO - Imóvel. Compromissários compradores que pleiteiam sua integração no 
pólo passivo da ação expropriatória. Comprovação, pela exibição de instrumento particular de 
promessa de compra e venda, de conteúdo confirmado pelo proprietário registrai, da qualidade 
de compromissário comprador. Legitimação para integrar a lide, em processo expropriatório, que 
não guarda maior rigidez, tanto que só em momento posterior se definirá quem se acha habilitado 
ao levantamento do preço (art. 34 do D.L. 3.365/41). Proprietária tabular que igualmente não 
deve ser excluída da lide. Desnecessidade de realização de nova prova pericial, bastando que se 
defira aos intervenientes agravantes formulação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. 
Agravo parcialmente provido. 
(...)  É o quanto basta a se deferir a intervenção dos agravantes Adalberto Calil e esposa, 
facultando-se-lhes participar do processo expropriatório e da instrução, em que pese a não 
serem a rigor titulares de direito real, de título aquisitivo levado ao registro predial. 
(...) De se lembrar que, no processo expropriatório, a questão concernente à "pertinência 
subjetiva da lide" não guarda a rigidez própria de outras modalidades de ação, por isso mesmo que 

 
15 TJSP – Apelação Cível nº 1005094-08.2014.8.26.0361, Rel.: Des. Marcelo Semer, 10ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, DJE: 11/5/2017 
16 TJRJ – Apelação Cível nº 000768-04.2013.8.19.0021, Rel.: Des. Antônio Iloízio Barros Bastos, Quarta Câmara Cível, 
DJE: 8/7/2016 
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só em momento posterior é que se definirá a quem cabe o levantamento do preço indenizatório 
(art. 34 do D.L 3365/41).”17 (g/n). 
 
“Agravo de instrumento. Ação de desapropriação. Possuidor e promitente-comprador do imóvel 
expropriado. Legitimidade passiva existente. Recurso provido.  
1. A legitimidade passiva ad causam decorre de haver titularidade em relação a interesses em 
conflito independentemente da relação jurídica material. Estando o recorrente envolvido no 
conflito de interesses, tem ele legitimidade passiva.  
2. Os promissários compradores de imóvel desapropriado têm legitimidade para integrar a 
relação jurídica processual da ação de desapropriação como assistentes litisconsorciais do 
desapropriado.  
3. Agravo de instrumento conhecido e provido para admitir os agravantes como assistentes 
litisconsorciais”18 (g/n) 

 

32. Confira-se ainda recente julgado do e. TJRJ amparado em parecer da Procuradoria de 

Justiça no mesmo sentido: 

 

“AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO. EMPRESA QUE ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE REALIZAR OBRAS NO TERMINAL 
AMÉRICO FONTENELLE. NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
DESFAVORÁVEL. INTERESSE JURÍDICO NA VITÓRIA DA ASSISTIDA. OBRIGAÇÃO CONTRATUALMENTE 
ASSUMIDA DE INGRESSAR NOS FEITOS RELATIVOS ÀS DESAPROPRIAÇÕES PROPOSTAS PELA CODERTE. 
DECISÃO QUE PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA NA ESFERA JURÍDICA DA AGRAVANTE. CABIMENTO DA 
ASSISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.  
Nos termos dos arts. 50 e seguintes do CPC, admite-se a formação do litisconsórcio quando a 
decisão a ser proferida causar interferência na esfera jurídica de terceiros. No caso, levando-se 
em conta que a requerente, através de contrato de concessão de serviço público, assumiu a 
obrigação de realizar obras no Terminal Américo Fontenelle, fazendo-se necessária a 
desocupação da área em que se encontra o imóvel objeto da lide, é certo que a possibilidade 
de julgamento que desfavorável à CODERTE justifica o deferimento de seu ingresso no feito 
na qualidade de assistente litisconsorcial. Conforme asseverou a d. Procuradoria de Justiça, não 
se trata de mera faculdade, mas de obrigação contratualmente assumida de ingressar nos feitos 
relativos às desapropriações propostas pela CODERTE. Recurso a que se dá provimento nos termos 
do art. 557 § 1º-A DO CPC”19 (g/n) 

 

33. Ademais, tendo em vista que a Sentença afeta diretamente direito da Requerente, tem-

se situação análoga à prevista no artigo 996, § único, do CPC, que admite a interposição de recurso 

de terceiro prejudicado em casos como este, o que é referendado pela jurisprudência do e. STJ e 

pela doutrina de ARAKEN DE ASSIS, adiante citados: 

 

“1. O terceiro prejudicado, para fins de legitimidade recursal, ‘deve demonstrar o nexo de 
interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação 
judicial’ (CPC, art. 499, § 1º), sendo o seu interesse tido por análogo ao do assistente que atua em 
primeiro grau ao auxiliar a parte principal na demanda, ou seja, poderá intervir ‘o terceiro, que 
tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas’ (CPC, art. 50).  
2. No que toca ao interesse processual do terceiro em recorrer, este deve ser atual - existência 
de algum prejuízo ou, ao menos, a perspectiva de algum benefício à situação do recorrente -, não 
podendo ser contrário à pretensão das partes, salvo exceções pontuais, tais como o amicus curiae, 

 
17 TJSP - Agravo de Instrumento nº 911.299.5/9-00, Rel.: Des. Aroldo Viotti, Décima Primeira Câmara de Direito Público 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, DJE: 2/9/2009 
18 TJ-MG - AI: 10024120734801001, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/04/2013, 2ª Câmara Cível, 
Data de Publicação: 15/04/2013. 
19 TJ-RJ, AI 00225471020158190000, Relator: Ferdinaldo do Nascimento, Data de Julgamento: 16/07/2015, DÉCIMA 
NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2015 
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o litisconsórcio necessário excluído e as ações coletivas (em razão da coisa julgada erga omnes).”20 
(grifamos). 
 

“O art. 996, parágrafo único, adotou fórmula mais ampla e flexível, concentrada na 
repercussão direta ou indireta dos efeitos da sentença (não, absolutamente da coisa julgada, 
porque essa não pode prejudicar o terceiro, a teor do art. 506) sobre (a) relação jurídica da qual 
configure o terceiro ou, ao contrário, (b) relação jurídica da qual o terceiro não seja o titular, 
mas que o habilita a conduzir o processo ativa ou passivamente. Em consequência, a regra abrange 
as seguintes situações: (a) decisão sobre a res in iudiciam deducta repercutirá, indiretamente, 
sobre relação jurídica de que seja o terceiro titular com uma das partes, embora seja estranha ao 
litigio, e, portanto, permite o recurso de quem poderia ser assistente simples; (b) a decisão sobre 
a res in iudiciam deducta recairá sobre relação jurídica da qual o terceiro é titular, apesar de não 
participar do processo, repercutindo diretamente, razão por que toca ao litisconsorte necessário 
preterido e ao assistente litisconsorcial; (c) a decisão recairá sobre relação jurídica da qual o 
terceiro não é titular, nem repercutirá em relação jurídica de que seja titular, mas pra qual 
ostenta capacidade para conduzir o processo (substituição processual). Resolveu o legislador, 
desse modo, situações que geravam dúvida no direito anterior.21” (grifamos) 

 

34. Aqui, embora o recurso de apelação não tenha sido interposto pelo Requerente, verifica-

se que sua admissão como assistente da CODIN é amplamente admitida, independentemente da 

fase processual ou grau de jurisdição em que se encontre, o que também está previsto no 

parágrafo único do artigo 119 do CPC, anteriormente citado.  

 
35. Logo, deve ser admitida a intervenção da Requerente na qualidade de assistente da 

CODIN, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial acima destacados. 

 

III. OS “ERROS CRÍTICOS” DO LAUDO PERICIAL 

 

36. No curso da instrução probatória a CODIN apresentou laudo de avaliação da consultoria 

imobiliária Vaz de Mello que, amparado nas determinações das normas de avaliação divulgadas 

pela ABNT, atribuiu ao imóvel o valor total de R$ 16.483,00 (fl. 74/86).  

 
37. Sem se atentar para as normas técnicas pertinentes, o Laudo Pericial subscrito pelo 

engenheiro AFONSO MAIA terminou por atribuir ao imóvel o valor total de R$ 34.560,00, que é mais 

de 100% superior ao valor ofertado.  

 
38. A discrepância de valores decorre justamente da inobservância, com todo respeito, de 

determinações das normas técnicas pertinentes, o que é facilmente perceptível mediante a 

análise das impugnações ao Laudo Pericial já apresentadas bem como do incluso parecer realizado 

pelo engenheiro RICARDO SALOMÃO (“Parecer Técnico da Requerente” – doc. 3). 

 

 
20 REsp 1356151/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 23/10/2017 
21 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos – 8ª ed. rev. Atual e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 192. 
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A. NENHUMA DAS AMOSTRAS FOI ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA E AS RESPECTIVAS FONTES NÃO 

FORAM ENCONTRADAS. 

 
39. O Laudo Pericial se valeu do método comparativo para aferir o justo valor da indenização 

pela expropriação do imóvel. Como é até intuitivo, a adequação das amostras utilizadas para 

comparação com o imóvel objeto da avaliação é fundamental para a qualidade do trabalho 

realizado com base em tal método, como observado no Parecer Técnico da Requerente: “[o] 

processo de coleta e seleção das amostras é crítico (...), porque, se não forem criteriosamente 

escolhidas, indicarão resultados completamente defasados da realidade de mercado” (doc. 3).  

 
40. A esse propósito, a NBR 14.653:1 estabelece a necessidade de se buscar (i) “dados de 

mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem avaliado”; (ii) “identificar e 

diversificar as fontes de informação”; e (iii) “confrontar as informações das partes envolvidas, 

de forma a conferir maior confiabilidade aos dados coletados”, entre outras recomendações para 

tornar o método fidedigno (itens 7.4.222 e 8.2.1.3.523 da citada Norma).  

 
41. Contudo, nada disso foi respeitado pelo Laudo Pericial, como observado no Parecer 

Técnico da Requerente: 

 

“8.1.3 Normalmente, quando se visita uma amostra que não tem uma numeração ou cuja 
numeração não seja confiável, um Avaliador deve registrar suas coordenadas por GPS, que é 
uma forma igualmente segura de garantir a rastreabilidade da mesma. É uma ferramenta 
igualmente válida que a tecnologia moderna colocou à disposição dos Avaliadores Profissionais.  
 
8.1.4 No caso concreto do laudo, constata-se que as amostras não são identificadas, com precisão, 
nem mesmo com o uso do GPS. Portanto, ao descumprir os principais requisitos referentes à 
qualidade das amostras, o laudo pode ser considerado peça técnica que deve ser encarada com 
restrições e, em hipótese alguma, poderá ser utilizada como fundamento para a formação da 
convicção de um Magistrado. Esta característica de nulidade será reforçada por outros aspectos 
que serão abaixo analisados.” (doc. 3 – grifamos) 
 

42. Também não foi possível confirmar as informações constantes do Laudo Pericial com as 

fontes indicadas para as respectivas amostras comparativas com o imóvel expropriado, como 

esclarecido pelo engenheiro RICARDO SALOMÃO: 

 
22 “7.4.2. Aspectos Qualitativos. Na fase de coleta de dados é recomendável: 
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem avaliando; 
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem ser cruzadas, tanto quanto 
possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos dados de mercado; 
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados; 
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da avaliação.” 
23 8.2.1.3.5. Na amostragem deve-se sopesar o uso de informações que impliquem opiniões subjetivas do informante e 
recomenda-se: 
a) visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de verificar, tanto quanto possível, todas as informações 
de interesse; 
b) atentar para os aspectos qualitativos e quantitativos; 
c) confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior confiabilidade aos dados coletados. 
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“8.2.1 Conforme já foi acima mencionado, a precisão do Método Comparativo Direto de Mercado 
é fundamentalmente dependente da qualidade das amostras coletadas. E é através da 
rastreabilidade das informações sobre as amostras que os interessados em um laudo de avaliação 
podem aferir a veracidade e a adequabilidade das mesmas. Portanto, verificar as informações 
sobre as amostras que foram fornecidas no laudo é tarefa essencial a ser desenvolvida, porque 
ela pode indicar se tais amostras são ou não válidas para o caso concreto. 
 
3.2.2 O resultado desta verificação para o caso concreto foi completamente negativo, pelos 
seguintes motivos (...)” (doc. 3 – g/n) 

  
 

43. Portanto, resta clara a ausência de adequada identificação das amostras, bem como das 

respectivas fontes, que sequer foram encontradas, em total inobservância às normas técnicas 

supracitadas. 

 

B. NÃO AFERIÇÃO DA REAL LIQUIDEZ DAS AMOSTRAS COMPARADAS. 

 

44. Além da inadequada identificação das amostras utilizadas no Laudo Pericial, a 

homogeneização constante do laudo foi deficiente por usar equivocadamente o Fator de Oferta e 

simplesmente não aplicar Fator de Tempo de Exposição da Amostra. Trata-se, notoriamente, de 

um dos aspectos “mais importantes” a serem considerados pois se presta a “corrigir as distorções 

causadas” pelo preço ofertado e que não se materializa em venda após longa permanência da 

oferta.  

 
45. Ou seja, busca se estabelecer o real valor de mercado do imóvel ao invés de 

simplesmente assumir que o valor pretendido pelo vendedor representa o efetivo valor de 

mercado, como feito no Laudo Pericial. 

 
46. A propósito, confira-se o seguinte trecho do Laudo Pericial que deixa clara a utilização 

de meras ofertas para venda como critério de comparação para fins de atribuição de preço ao 

imóvel desapropriando: 

 
“Quesito 06: 
Queira o Sr. Perito informar o valor do metro quadrado apurado em eventuais transações 
imobiliárias efetivadas na circunvizinhança do imóvel expropriado e eventualmente utilizadas 
como paradigma de comparação; 
 
Resposta: 
Na amostra imobiliária coletada não houve elementos negociados e/ou vendidos.” (fl. 190) 

 

47. Assim, ao se utilizar de meras ofertas para venda, e não de vendas efetivamente 

concretizadas — estas sim reveladoras do real valor de mercado — o Laudo Pericial deveria aplicar 

o “Fator de Tempo de Exposição da Amostra” para a aferição da real liquidez do imóvel, como 
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preconiza o item 7.4.3 da NBR 14.653:124. A leitura do Laudo Pericial, notadamente dos “Fatores 

de Homogeneização” aplicados, revela que isso não foi feito, como observado no Parecer Técnico 

da Requerente: 

 
“8.3.2 Assim, se um Avaliador não investiga há quanto tempo as amostras estão em exposição, 
pode-se dizer que ele não aferiu a liquidez das mesmas. Além disso, contraria, de forma explícita, 
o item 7.4.3 da NBR 14.653:1” (doc. 3 – grifamos) 

 

48. Confira-se ainda os seguintes trechos do Parecer Técnico da Requerente: 

 

“8.3.3  No caso concreto, no laudo oficial, foram identificadas as seguintes não conformidades, 
em relação à este tema: 
 
a)  No caso do Fator de Oferta, o laudo informa que eles são utilizados dentro de uma faixa que 
varia de 0,7 a 1,0 (fls. 499), porém, não há nenhuma explicação sobre quais os critérios para a 
adoção de um ou outro número. Observa-se, nos laudos, que tais fatores são fixados pelo 
Avaliador de forma absolutamente não fundamentada e, aparentemente, aleatória. Desta forma, 
mais uma vez, perde-se a característica da rastreabilidade, pois não se consegue aferir se os 
critérios utilizados para a indicação de tal Fator estão ou não adequados para cada caso concreto; 
 
b) O Ilustre Perito não utiliza, de forma sistemática, o Fator de Tempo de Exposição da 
Amostra. Isto significa que ele não procurou aferir a verdadeira liquidez das amostras, o que, 
mais uma vez, contribui para a fragilização dos resultados apontados em seus laudos, já que 
proprietários e corretores são livres para especular com valores que bem entenderem, mas o 
mercado é que acaba punindo aqueles que extrapolam suas expectativas de valor com a rejeição 
da oferta, que se traduz pela manutenção em exposição durante muitos meses. Isto acaba 
forçando a redução dos preços ou a retirada do imóvel de venda. Em ambos os casos, tais amostras 
não podem ser utilizadas na aplicação do Método Comparativo, sem a adoção do FTEA, porque, 
sem ele, elas simplesmente não refletem, em nada, o mercado imobiliário que se quer 
reproduzir com a avaliação” (doc. 3 – grifamos). 

 

49. A imprestabilidade do método comparativo realizado da forma como feita no Laudo 

Pericial é evidenciada ainda pelo fato de que muitas das ofertas permanecem até hoje sem 

nenhum interessado na compra, mesmo após redução dos valores, como observado no Parecer 

Técnico da Requerente: 

 

“4.7 Como consequência deste desequilíbrio, o Método Comparativo, que se baseia em amostras 
ofertadas, se não incorporar o Fator de Tempo de Exposição da Amostra, jamais poderá espelhar 
o justo valor de mercado, porque ele espelhará apenas as expectativas dos vendedores e não a 
realidade das transações. Os exemplos das amostras utilizadas no laudo sob análise que se 
encontram ofertadas até hoje e com preços inferiores ou que foram simplesmente retiradas 
do mercado, são o que melhor retrata tudo o que foi acima descrito. E, quando se utiliza a 
Inferência Estatística, a situação fica ainda pior, caso a variável Tempo de Exposição da 
Amostra não seja levada em consideração, da forma adequada” (doc. 3 – g/n). 

 

 
24 “Situação mercadológica. 
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações sobre o tempo de exposição no 
mercado e, no caso de transações, verificar a forma de pagamento e a data em que ocorram.” 
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50. Nesse aspecto houve violação não só ao item 7.4.325 da NBR 14.653:1, mas sobretudo ao 

senso comum (artigo 375 do CPC26). 

 

C. FORAM UTILIZADOS FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO ESTABELECIDOS EM BASES SUBJETIVAS 

 

51. Para além dos equívocos até então descritos, que não foram poucos, o perito se utilizou 

de fatores de homogeneização de forma absolutamente subjetiva e não fundamentada. Nesse 

sentido, leia-se a análise elaborada pelo assistente técnico da Requerente quanto à utilização dos 

fatores geomecânico, de urbanização e localização: 

 
“8.4.1  O laudo utiliza Fatores de Homogeneização que, a nosso ver, não fazem nenhum sentido, 
pelos seguintes motivos: 
 
a)  O denominado Fator Geomecânico é algo inédito em Engenharia de Avaliações e não se tem 
nenhuma informação em nenhuma doutrina conhecida de que o mesmo seja recomendado como 
fator de homogeneização. Isto por dois motivos: 
 

(i)  O primeiro é que, como é notório, nenhum comprador se preocupa e aferir as características 
geomecânicas de um imóvel, ou seja, não é um item que agregue ou retire valor de um imóvel; 
(ii)  O segundo é que, para que se possa utilizar tal fator, há que se fazer campanhas de 
sondagens e talvez até mesmo de campanhas de coleta de dados geofísicos, o que seria algo 
impensável, em termos de custo e tempo investido. 

 
b)  O fator de urbanização, embora mencionado em algumas raras literaturas técnicas antigas, dos 
primórdios da Engenharia de Avaliações, já foi há muito abandonado, porque carrega dentro de si 
uma carga de subjetividade tal que as distorções que introduz na modelagem são muito grandes, 
ou seja, ao invés de homogeneizar, ele atua no sentido oposto, como ocorreu no caso concreto; 
 
c)  No Método Comparativo, um dos mais importantes fatores é o da localização, principalmente 
quando as amostras não estão muito próximas do imóvel avaliando (o que, por si só, já 
recomendaria não utilizá-las). 
(...) 
Nenhum Avaliador pode arbitrar o mesmo, pois, ao fazer isso, introduz uma variável subjetiva 
na metodologia de avaliação, já que Avaliadores diferentes vão utilizar critérios diferentes, o 
que não é permitido em Engenharia de Avaliações. Como já foi mencionado, a atividade de 
Avaliação Profissional é, necessariamente, fundamentada e rastreável e, quando são introduzidos 
fatores subjetivos no processo, ela deixa de ter tais características, anulando o resultado final do 
trabalho. 
 
No caso concreto, o vistor oficial arbitrou, de moto próprio e sem qualquer justificativa, os Fatores 
de Localização para cada amostra, o que contribuiu, juntamente com as demais não conformidades 
já analisadas, para tornar nula a peça por ele produzida.” (doc. 3 - grifamos) 

  

52. Tais elementos, associados à ausência de rastreabilidade das amostras e a ausência de 

análise de liquidez das mesmas tornam questionáveis, com todas as vênias, as conclusões a que 

chegou o laudo pericial.  

 
25 “7.4.3 Situação mercadológica. Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas recomendável buscar informações 
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de pagamento praticada e a data 
em que ocorreram.” 
26 Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente 
acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial. 
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D. NÃO FORAM CALCULADOS OS GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO 

 

53. A norma NBR 14.653 estabeleceu critérios relacionados a níveis de qualificação que 

devem observar como requisitos o grau de fundamentação e o grau de precisão no tratamento dos 

fatores, que também não foram observados pelo Laudo Pericial: 

 
“8.5.1 A perícia, no corpo do laudo, não calculou os graus de fundamentação e precisão, como 
determina a NBR 14.653. A norma NBR 14.653 inovou, criando níveis de qualificação 
(especificação) que passaram a ser feitos por meio de dois requisitos: Grau de fundamentação (I, 
II ou III) e Grau de precisão (I, II ou III), com as seguintes características: 
 
a) O grau de fundamentação no tratamento por fatores é decorrente de uma pontuação atrelada 
ao nível de atendimento à especificações previstas nos seguintes requisitos e na presença de itens 
obrigatórios no grau correspondente: 
 
1 – Caracterização do imóvel avaliando; 
2 – Coletas de dados de mercado; 
3 – Quantidade mínima de dados de mercado efetivamente utilizados; 
4 – Identificação dos dados de mercado; 
5 – Extrapolação conforme B.5.2; 
6 – Intervalo admissível de ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores; 
 

b) O grau de precisão para o tratamento por fatores é em função da amplitude do intervalo de 
confiança de 80% em torno do valor central da estimativa. 
 
(...) 
 
Como se vê, o laudo não apresenta nem a pontuação mínima, ou seja, o Grau de Fundamentação 
é I, o que sequer é aceito para uma avaliação profissional. 
 
O mesmo ocorre para o Grau de Precisão. 
 
(...) 
 
No caso do laudo oficial, dada a falta de confiabilidade das amostras, sequer é possível apontar o 
Grau de Precisão, visto que o laudo não passa em nenhum critério mínimo de confiabilidade.” 
(doc. 3 – grifamos). 

 

IV. NECESSIDADE DE AMPLO ESTUDO DO REAL VALOR DE MERCADO DE  

IMÓVEIS PARA QUE A AVALIAÇÃO SEJA CONFIÁVEL 

 

54. Não faltam critérios objetivos para se produzir uma peça técnica amparada por amostras 

e dados confiáveis. Prova maior do que se afirma é o estudo elaborado pelo assistente técnico da 

Requerente, no qual foram colhidas amostras de nada menos que 70827 (setecentos e oito) imóveis 

urbanos, similares ao objeto desta ação (doc. 5 – Anexo I). Todas elas referentes a escrituras 

 
27 “3.1 Para analisar a evolução dos preços dos imóveis urbanos, foram obtidas 708 (setecentos e oito) escrituras 
definitivas de compra e venda, das quais foram extraídos os dados brutos. A relação completa de todos os dados 
encontra-se em planilha Excel em anexo à este Parecer (Anexo 1)” (doc. 3). 
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definitivas de compra e venda e não apenas ao preço ofertado para venda pelos respectivos 

proprietários, como feito no Laudo Pericial:  

 
“2.6 A análise realizada em todas as amostras (que puderam ser identificadas) de todos os laudos 
judiciais acostados nas ações de desapropriação em curso envolvendo o Projeto do Porto do Açu 
mostrou que a grande maioria das mesmas permaneceu (e ainda permanece, na maioria dos 
casos) em oferta durante anos, sem haver qualquer comercialização. Isto mostra que os valores 
a elas relacionados não espelhavam valores de mercado, mas sim apenas expectativas de preços, 
o que não serve para a avaliação de imóveis. Adicionalmente, foi identificado que houve uma 
migração da euforia com a evolução dos preços de imóveis urbanos para os rurais, o que 
contaminou os preços dos mesmos, introduzindo uma enorme distorção que não foi percebida 
pelos Peritos Avaliadores Judiciais.  
 
2.7 Por outro lado, o conceito de Preço Real Praticado é aquele obtido à partir das Escrituras de 
Compra e Venda efetivamente lavradas em cartório. Registre-se, de plano, que, embora seja 
verdade que, muitas vezes, por motivos diversos, os agentes econômicos indicam nas escrituras 
valores inferiores aos efetivamente praticados, esta prática pode ser imediatamente identificada 
pela diferença entre o valor declarado e a base de cálculo do ITBI, sendo que desta comparação 
emerge o verdadeiro valor praticado. Ou seja, as escrituras lavradas em cartório constituem-se na 
única fonte fidedigna de preços efetivamente praticados em um mercado imobiliário” (doc. 3 – 
grifamos). 

 

55. Confira-se as conclusões do assistente técnico com base nos preços realmente praticados 

conforme registros públicos oficiais atinentes aos imóveis urbanos registrados desde 2007 no 

Cartório do Ofício Único de São João da Barra: 

 

“3.3 A simples visualização dos gráficos mostra que:  
 
a) Entre 2007 e 2011, não há, praticamente, uma evolução significativa de preços, 
confirmando o que foi afirmado no capítulo anterior, no sentido de que, em SJB, não estiveram 
presentes todos os fatores que levaram ao boom imobiliário nas grandes cidades, no mesmo 
período; 
 b) Entre 2012 e 2014, há uma mudança de patamar, com uma elevação importante dos valores 
médios praticados;  
c) Em 2015, em mais uma confirmação de que o mercado imobiliário no Município está 
completamente descolado do restante das grandes e médias cidades no Brasil, há uma grande 
elevação de preços, enquanto no restante do País os preços desabaram.  
d) Em 2016, os valores praticados no mercado imobiliário em SJB iniciam o ano com a crescente 
apresentada do final do ano anterior. Confirmando a discrepância da tendência do mercado 
imobiliário nacional, se comparado aos valores apresentados nas demais cidades. A partir do 
segundo semestre, não suportando tal disparidade, os valores dos imóveis no município de SJB 
apresentam ligeira queda, porém, a média de valores de imóveis vendidos ainda é maior do que 
as médias apresentadas nos anos entre 2007 e 2014.  
e) Em 2017, os valores praticados iniciaram em alta, apesar de ter correlação com o valor praticado 
ao final do ano de 2016, não respeitou a tendência do mercado nacional, por isso, regrediram e 
terminaram em patamar inferior ao final desse ano” (doc. 3 - grifamos) 

 

56. Com base nos dados objetivos em questão em detrimento das meras ofertas para venda 

em que se baseou o Laudo Pericial, o Parecer Técnico da Requerente apurou elevado grau de 

distorção entre as expectativas dos ofertantes e os valores efetivamente aceitos pelo mercado. 

Confira-se: 
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“10.12 Para que se possa aferir, apenas como exemplo, o grau de distorção que vem sendo 
praticado nos laudos de avaliação apresentados pelos peritos judiciais avaliadores, que também 
foram analisados em outro trabalho, foi apresentado, no item 5.4 uma comparação entre os 
valores contidos nos laudos e os valores obtidos com base no modelo acima descrito. Em apenas 
oito imóveis, a diferença total obtida, à menor, foi de R$ 15.762.823,18, o que comprova que 
os laudos de avaliação que estão sendo elaborados, em sua grande maioria, estão  
considerando  as  expectativas  de valor e não os valores efetivamente praticados. Esta 
distorção é significativamente maior nos imóveis rurais, onde as diferenças de valores unitários 
são da ordem de grandeza de 10 (dez) a 20 (vinte) vezes.” (doc. 3 - grifamos) 

 

57. Tais distorções não podem ser ignoradas pelo avaliador. Devem ser expurgadas, como 

preconizam as normas pertinentes citadas acima, de forma a tornar confiável o trabalho realizado, 

como observado no Parecer Técnico da Requerente: 

 
“10.6 O caso sob análise é um caso clássico que ocorre sempre que um grande projeto está em 
vias de ou já em fase de implantação. Para superar este vetor de distorção, a Engenharia de 
Avaliações preconiza a elaboração de um Estudo de Mercado abrangente, onde a influência do 
próprio projeto nas expectativas de valor dos imóveis é devidamente expurgada dos valores 
pretendidos por tais agentes, o que é feito a partir de análises das escrituras de compra e venda 
efetivamente celebradas, e não com base em ofertas de imobiliárias. Isto torna a avaliação 
extremamente confiável e justa, porque os valores finalmente atribuídos irão refletir o verdadeiro 
mercado imobiliário da região afetada pelo projeto”. 
 
“10.7 Ressalte-se que tal expurgo é necessário, em termos de avaliação, porque, a qualquer 
momento, o projeto pode ser abandonado, modificado, aumentado, diminuído ou suspenso 
temporariamente. Ou seja, tudo pode acontecer com o projeto, o que significa que os valores dos 
imóveis não podem – até por uma questão racional – ser influenciados pelo mesmo. Tome-se, como 
exemplo, o que está ocorrendo na região de Itaboraí, onde valores absurdos para os imóveis 
começaram a ser exigidos pelos agentes econômicos, apenas por causa da implantação do Projeto 
do Comperj. No entanto, inicialmente, tal projeto foi reduzido – o que derrubou, parcialmente, 
as expectativas – e, posteriormente, paralisado (atualmente, está neste estágio), o que levou as 
expectativas de valores a níveis inferiores aos que estavam sendo praticados antes do anúncio do 
projeto. O mesmo ocorreu em Macaé, nas Refinarias do Maranhão e do Ceará, na Unidade de 
Fertilizantes de Goiás, etc” (doc. 3 - grifamos). 

 

58. Nesse ponto, vale ressaltar que a implementação do Distrito Industrial de SJB teve como 

consequência o ajuizamento de centenas de ações como esta, relativas a cada imóvel que 

compõe a área de 70 Km2 declarada de utilidade pública para fins de desapropriação. 

 
59. Portanto, a perpetuação de perícias realizadas sem apego aos critérios técnicos 

pertinentes e ao contexto de mercado adequado, que tem elevado artificialmente os preços dos 

imóveis desapropriados (apenas nesse caso em mais de 100%) tem o potencial efeito de colocar 

em risco a viabilidade do audacioso projeto que já é uma realidade em termos de benefícios para 

a população local com criação de milhares de empregos; desenvolvimento de infraestrutura sem 

precedentes na região; e significativo acréscimo da arrecadação tributária. 
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V. CONFIRMAÇÃO DO VALOR OFERTADO OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA 

 

60. As avaliações feitas pela CODIN foram realizadas por empresas especializadas com notória 

expertise na região Norte Fluminense. Ao contrário do Laudo Pericial, os pareceres que 

embasaram os valores oferecidos no âmbito das centenas de ações de desapropriação referentes 

ao Distrito Industrial de São João da Barra contaram com amplo estudo de mercado, como 

observado pelo engenheiro RICARDO SALOMÃO no Parecer Técnico da Requerente: 

 

“2.11 As avaliações prévias elaboradas em 2008/2010 pelo Ilustre Perito Eduardo Vaz de Mello (1ª 
fase de desapropriações pela CODIN) e pela CONSEN (2ª fase de desapropriações pela CODIN) foram 
precedidas de uma abrangente análise do mercado, extremamente detalhada, do que resultaram 
diversas curvas de valores de mercado para imóveis urbanos e rurais, devidamente segmentados 
entre si e também por faixas de dimensões. Esta é, de acordo com os preceitos básicos da 
Engenharia de Avaliações, a forma correta e científica de conduzir um processo avaliatório em 
larga escala, em uma região específica e complexa como é esta sob análise.” (doc. 3 – grifamos) 

 

61. Tendo em vista as inconsistências do Laudo Pericial apontadas no Parecer Técnico da 

Requerente e sendo certo que o juiz não está vinculado às suas conclusões (artigo 479 do CPC), 

deve ser adotado o valor ofertado na petição inicial com base no parecer que a instruiu (fls. 

74/86). 

 
62. Caso não se entenda por adotar o valor proposto no laudo que instruiu a petição inicial, 

realizada com efetivos critérios técnicos e respaldado pelos pareceres apresentados pela CODIN, 

há que se determinar a realização de uma nova prova pericial que tenha por base os critérios 

técnicos e objetivos pertinentes. 

 
63. A medida ora requerida é amplamente admitida pela jurisprudência do e. STJ princípios 

“constitucionais da moralidade e da justa indenização” como se infere dos seguintes julgados: 

 

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. FASE EXECUTÓRIA. 
NOVA AVALIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. COISA JULGADA. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA 
JUSTA INDENIZAÇÃO. 
1. Recurso especial intentado contra acórdão que, apoiando decisão monocrática designadora de 
nova perícia na área objeto de ação expropriatória, em fase de execução, repeliu argumentos de 
ofensa ao instituto da coisa julgada. 
2. A desapropriação, como ato de intervenção estatal na propriedade privada, é a forma mais 
drástica de manifestação do poder de império, isto é, da soberania interna do Estado sobre os 
bens existentes no território nacional, sendo imprescindível a presença da justa indenização como 
pressuposto de admissibilidade do ato expropriatório. 
3. Não obstante em decisão anterior já transitada em julgado se haja definido o valor da 
indenização, diante das peculiaridades do caso concreto não se pode acolher a invocação de 
supremacia da coisa julgada. O aresto de segundo grau levou em consideração fatos e 
circunstâncias especiais da lide a indicarem a ausência de credibilidade do laudo pericial. 
4. Perfeita razoabilidade em ato judicial de designação de nova perícia técnica no intuito de 
se aferir, com maior segurança, o valor real no mercado imobiliário da área em litígio sem 
prejudicar qualquer das partes envolvidas. Resguarda-se, nesse atuar, maior proximidade com 
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a garantia constitucional da justa indenização, seja pela proteção ao direito de propriedade, 
seja pela preservação do patrimônio público. 
5. Em face dos fatores valorativos, a força probatória das perícias técnicas é inestimável, 
colaborando no sentido jurídico de que a desapropriação se consuma nos limites da legalidade. 
6. Inocorrência de violação aos preceitos legais concernentes ao instituto da res judicata. 
Conceituação dos seus efeitos em face dos princípios da moralidade pública e da segurança 
jurídica. 
Confirmação do acórdão que apoiou as determinações construídas pelo magistrado de 1ª instância 
no sentido de valorizar prova pericial, aproximando-se ao máximo da realidade dos fatos. 
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido”28 (grifamos) 

 
“Quanto à primeira tese, entendo de correção absoluta e mesmo louvável a postura do magistrado 
sentenciante que, à vista das peculiaridades do caso concreto posto à apreciação, com a 
ocorrência de supervalorização das áreas desapropriadas em outros processos semelhantes, fato 
público e notório, usou dos poderes instrutórios que lhe são conferidos pelo art. 130 do CPC para 
ajustar-se à dinâmica do juiz moderno, buscando em nova e idônea prova pericial o valor que mais 
se aproxima da justa e prévia indenização do comando constitucional. Esta Corte tem adotado a 
posição acima exposta, chegando mesmo a autorizar a relativização da coisa julgada para permitir 
a realização de nova perícia na fase executória de processo de desapropriação, em nome dos 
princípios constitucionais da moralidade e da justa indenização”29 (grifamos) 
 
“DESAPROPRIAÇÃO - NOVA PERÍCIA - REALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE. 
Pode o Juiz de ofício ou requerimento da parte, determinar a realização de nova perícia quando 
a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida. 
 Recurso improvido”30 

 

64. Confira-se ainda os seguintes julgados reconhecendo a nulidade das perícias 

realizadas em desconformidade com os critérios definidos pelas NBR pertinentes: 

 

“LOCAÇÃO – Imóvel comercial – Ação renovatória - Sentença de procedência parcial – Apelo da 
autora – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Rejeição – 
Inconformismo em relação ao valor do aluguel – Prova pericial fundada no método comparativo 
direto de dados de mercado – Inobservância de relevantes fatores de homogeneização 
previstos na NBR 14653-2, da ABNT - Conversão do julgamento em diligência para elaboração 
de nova perícia”31 (grifamos) 
Voto: 
Melhor explicando, o perito nomeado buscou anúncios de 6 (seis) imóveis para locação e limitou-
se a calcular a média de mercado segundo valores solicitados pelos locadores, efetuando uma 
depreciação de 10% (dez por cento) “devido a superestimativa comumente realizada nas ofertas 
de imóveis” (fls. 714 e 719). Ocorre que no tocante ao levantamento de dados de mercado a 
NBR 14653-2 da ABNT prevê que superestimativas que geralmente acompanham dados de oferta 
devem ser quantificadas, sempre que possível, “pelo confronto com dados de transações”  (item 
8.2.1.3.5).  
Além disso, recomenda-se em relação à amostragem que se visite “cada imóvel tomado como 
referência, com o intuito de verificar, tanto quanto possível, todas as informações de interesse”, 
atentando-se “para os aspectos qualitativos e quantitativos” (item 8.2.1.3.6).  
Como salientado, o laudo apresenta apenas informações constantes de anúncios exibidos em 
sites de imobiliárias, não havendo qualquer referência à visitação e, por conseguinte, 
apresentação das características reais envolvendo, exemplificativamente, padrão 
construtivo, idade estimada da edificação e estado de conservação.  
Por sua vez, a NBR 14653-2 prescreve que no “tratamento de dados” (8.2.1.4) podem “ser 
utilizados, alternativamente e em função da qualidade e da quantidade de dados e informações 

 
28 STJ, REsp 499.217/MA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2004, DJ 05/08/2004. 
29 STJ, REsp 651.294/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 06/03/2006. 
30 STJ, REsp 182.105/BA, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/1998, DJ 14/12/1998. 
31 TJ-SP - APL: 10092561120148260114 SP 1009256-11.2014.8.26.0114, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data 
de Julgamento: 08/03/2017, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2017. 
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disponíveis: tratamento por fatores: homogeneização por fatores e critérios, fundamentados por 
estudos conforme 8.2.1.4.2, e posterior análise estatística dos resultados homogeneizados; 
tratamento científico: tratamento de evidências empíricas pelo uso de metodologia científica 
que leve à indução de modelo validado para o comportamento de mercado”.  
Pondera ainda a norma em exame que “Deve-se levar em conta que qualquer modelo é uma 
representação simplificada do mercado, uma vez que não considera todas as suas informações. 
Por isso, precisam ser tomados cuidados científicos na sua elaboração, desde a preparação da 
pesquisa e o trabalho de campo, até o exame final dos resultados”.  
A análise do laudo de avaliação demonstra que não foram utilizados quaisquer dos fatores de 
homogeneização previstos na NBR 14653-2, o que impede, respeitado o trabalho realizado, a 
adoção do valor de locação apurado pelo perito judicial.  
Indispensável, pois, a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, 
tendo por objeto o valor de locação do imóvel contratado entre as partes na data base de 
outubro de 2014” (grifamos). 
 

*   *   * 
 

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. MUNICÍPIO DE OSÓRIO. PROVA 
PERICIAL COM BASE EM PESQUISAS DE CAMPO, ESPECULAÇÕES IMOBILIÁRIAS E USO DE SOFTWARE 
DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA TS-SISREG. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA FINS 
DE NOVA PERÍCIA, COM OBSERVÂNCIA DA NBR 14.653, DA ABNT.  
Não verificada a adoção da metodologia técnica - NBR 14.653, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, não obstante o emprego da avaliação mercadológica baseada em pesquisas 
de campo, especulações imobiliárias e uso do Software de Inferência Estatística TS-Sisreg, a 
legitimar a desconstituição da sentença vergastada. Precedentes deste TJRS. Sentença 
desconstituída, de ofício. Apelação cível e remessa necessária prejudicadas”32 (grifamos). 
 

*   *   * 
 

“APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DAER E MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL. RST 153. 
VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE CARECE DE CRITÉRIO SEGURO DE CÁLCULO. 
METODOLOGIA COMPARATIVA DE DADOS DE MERCADO A SER UTILIZADA. DESCONSTITUIÇÃO DA 
SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA REABERTA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.  
A indenização na desapropriação deve ser justa (inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal), 
motivo pelo qual indispensável que a prova técnica utilize a metodologia comparativa de dados 
de mercado, inclusive com a exposição das amostras utilizadas como elemento de comparação, 
a fim de aquilatar adequadamente o valor da área atingida pela construção da rodovia. 
DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA, PREJUDICADAS AS APELAÇÕES”33 (grifamos) 

 
 

65. Tem cabimento, portanto, a determinação de realização de nova perícia por profissional 

da confiança dessa e. Câmara (artigos 37034, 48035 e 938, § 3º36, do CPC). 

 

 
32 Apelação Cível Nº 70070927884, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado 
em 30/05/2018. 
33 Apelação Cível Nº 70075978528, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, 
Julgado em 22/03/2018. 
34 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do 
mérito. 
35 Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria 
não estiver suficientemente esclarecida.  
§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual 
omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. 
36 Art. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso 
seja incompatível com a decisão.  (...) 
§ 3º Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará 
no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. 
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VI. PEDIDOS 

 

66. Por todo o exposto, a Porto do Açu requer: 

 
(i) sua admissão como assistente da CODIN no polo ativo desta ação, após a intimação 

das partes para se manifestarem sobre este pedido no prazo de 15 dias, tal como 

determina o artigo 120 do CPC; e 

 

(ii) seja dado provimento ao recurso interposto pela CODIN, para reformar a Sentença e 

confirmar o valor ofertado na petição inicial (artigo 479 do CPC); ou, alternativamente;  

 
(iii) seja determinada a produção de nova perícia para a correta aferição do justo valor 

a ser pago pelo imóvel expropriando, na forma do artigo 480, § 1º, do CPC. 

 
67. Por fim, em atenção ao art. 106, I do CPC, requer-se que todas as futuras publicações e 

intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome de RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA, inscrito na 

OAB/RJ sob o nº 114.072 e GUILHERME D’AGUIAR, inscrito na OAB/RJ sob o nº 135.174, ambos com 

escritório à Av. Presidente Wilson, 231, 21º andar – Centro, Rio de Janeiro, RJ, sob pena de 

nulidade. 

 

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2018. 

 

RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA 
OAB/RJ 114.072 

EDSON SCHUELER JR. 
OAB/RJ 120.883 

 
 

GUILHERME D’AGUIAR 
OAB/RJ 135.174 

AMANDA DUDENHOEFFER BRAGA 
OAB/RJ 189.173 

 

 
DANIEL VIEIRA PAIVA 

OAB/RJ 211.177 

 
MARCOS HORÁCIO DE CASTRO FILHO 

OAB/RJ 204.783 
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