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PARECER JURÍDICO
 

1. Por meio do Despacho nº 1364/2020/AGE/GAB/, o Exmo. Sr. Advogado-Geral Adjunto,
Dr. Luciano Neves de Souza, encaminha-nos consulta oriunda da 2ª Procuradoria de
Dívida Ativa (Promoção AGE/2PDA – SEI 18137906), para análise e manifestação.

2. Em apertada síntese, noticia a 2ª PDA que a empresa ICAL Indústria de Calcinação Ltda.
(ICAL) requereu habilitação de débitos tributários no PRCT (Lei Estadual nº 22.549/2017),
para pagamento na forma e com os benefícios do aludido programa de incentivo à
regularização fiscal.

3. A Consulente relata que a ICAL, em requerimento administrativo cuja cópia se encontra
anexada à consulta (SEI  18138637), manifestou interesse em quitar os débitos tributários
com a entrega de bens móveis e imóveis ao ESTADO DE MINAS GERAIS para dação
em pagamento ou adjudicação judicial, o fazendo com base no art. 4º, inciso III, da Lei
Estadual nº 22.549/2017.

4. Prossegue destacando que “dentre os bens móveis ofertados em pagamento, há o
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), cujo recebimento é de interesse do
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
(DER/MG), para a realização de obras públicas em vias estaduais (vide documento
anexo)”. Referida manifestação de interesse do DER/MG consta do documento SEI
18138730.

5. Ainda segundo a Consulente, o DER/MG, ao formalizar sua manifestação de interesse,
“apresentou uma lista de itens que também devem ser fornecidos pela ICAL junto do
CBUQ, dentre os quais se incluem outros bens móveis e alguns serviços” (SEI
18138832).
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18138832).

6. Afirma a Consulente que expediu, então, intimação à ICAL, para cientificá-la do interesse
do DER/MG e das condições necessárias para a consecução do pretendido pagamento
com entrega de bens. Todavia, após intimada, a empresa apresentou manifestação
concordando com o fornecimento do CBUQ ao DER/MG, porém fazendo uma série de
observações a respeito dos bens e serviços adicionais demandados pela citada
autarquia estadual (SEI 18139056).

7. Excluindo as ponderações de ordem técnica, cuja análise competirá exclusivamente ao
DER/MG no momento oportuno, interessa a Consulente que as questões de ordem jurídica
surgidas das ponderações trazidas pela contribuinte sejam analisadas nessa Consultoria
Jurídica para que a 2ª PDA possa dar prosseguimento ao processo administrativo,
ultimando, se for o caso, o recebimento dos bens pelo Estado de Minas Gerais.

8. Pondera a Consulente que em sua resposta a ICAL questiona alguns custos utilizados
pelo DER para a composição do preço, relativos a bens/serviços adicionais que deverão
ser fornecidos/prestados juntamente com o CBUQ, para que os bens ofertados atendam à
demanda daquela autarquia. E, assim, ela esclarece os motivos da consulta:

 

Também chama muita atenção o fato de a ICAL usar, em sua resposta,
linha de raciocínio bastante própria de contratos administrativos
decorrentes de processos licitatórios, embora, neste caso, não tenha
havido certame dessa natureza, mas habilitação de débitos tributários em
programa de incentivo à regularização fiscal (PRCT – Lei Estadual nº
22.549/2017), para quitação com adjudicação judicial de bens em favor do
ESTADO, bens estes que, a pedido do DER/MG, não deverão ser
simplesmente entregues ao ente estatal credor, mediante tradição, mas
também instalados/aplicados/empregados nas obras públicas (o que
demanda prestação de serviços).
Institutos como bonificações e despesas indiretas (BDI) e equilíbrio
econômico e financeiro, de utilização corrente em contratos administrativos
decorrentes de processos licitatórios, são expressamente mencionados
pela ICAL em sua manifestação.
Com efeito, os questionamentos da ICAL ajudaram a demonstrar que a
manifestação de interesse do DER/MG é sobremaneira abrangente,
englobando, além do CBUQ, bens e serviços adicionais que praticamente
esgotam todo o conteúdo das obras públicas a serem realizadas.

 

9. Em seguida, destaca que “numa análise quantitativa, é possível perceber que a
demanda do DER/MG é formada, em sua maior parte, por bens móveis que deverão ser
fornecidos pela ICAL ao ESTADO, aqui incluído o CBUQ e outros mais
(aproximadamente 90% do valor total). Todavia, há também a demanda por alguns
serviços necessários para instalar/aplicar/empregar tais bens móveis nas obras públicas
(aproximadamente 10% do valor total), cuja adjudicação para pagamento de débitos
tributários precisa ser analisada sob o ponto de vista jurídico.”

10. Por fim, solicita análise e manifestação desta Consultoria Jurídica, para verificar se, “neste
caso, considerando a abrangência da demanda do DER/MG, haveria algum óbice
jurídico à conclusão da adjudicação judicial para a quitação de débitos tributários da
ICAL, notadamente, mas não exclusivamente, sob o ponto de vista da legislação que
rege licitações.”

11. É, do que importa relatar, o essencial.

 

I - Breve exposição sobre o Plano de Regularização de Créditos Tributários - PRCT
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12. Em 30/06/2017, foi editada a Lei Estadual 22.547 que, entre outras alterações
promovidas na legislação tributária, instituiu o Plano de Regularização de Créditos
Tributários, com condições e reduções especiais para quitação de crédito tributário, nos
termos da referida lei e seu decreto regulamentador.

13. Além de reduções de juros e multas, estabeleceu a lei a possibilidade de quitação dos
créditos mediante dação ou adjudicação de bens móveis ou imóveis, nos termos da Lei n°
14.699/2003, que dispõe sobre as formas alternativas de quitação de créditos tributários,
admitidas na legislação mineira.

14. Assim é que dispõe o art. 4°, III da Lei n° 22.547/2017:

 

Art. 4º – Para efeito de fruição dos benefícios constantes do Plano de
Regularização de Créditos Tributários de que trata esta lei, observados a
forma, os prazos e as condições previstos em regulamento:
(...)
III – admite-se a quitação do crédito tributário com bens móveis ou imóveis
adquiridos por dação em pagamento ou adjudicação judicial, nos termos
da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003.

 

15. Por sua vez, dispôs o Decreto n° 47.210/2017:

 

Art. 7º - O pagamento do crédito tributário com as reduções previstas neste
decreto poderá ser à vista ou parcelado, mediante:
I - moeda corrente;
II - precatório, observados os limites previstos neste artigo;
III - bens móveis;
IV - bens imóveis, observados os limites previstos neste artigo.
§ 1º - As espécies de pagamento previstas nos incisos II a IV do caput:
I - não serão admitidas para quitação das parcelas do parcelamento;
II - deverão observar o disposto em resolução conjunta do Secretário de
Estado de Fazenda e do Advogado-Geral do Estado.

 

16. Concluindo o regramento normativo do PRCT, a Resolução Conjunta SEF/AGE n°
5.031/2017 disciplinou os procedimentos a serem observados para pagamento de
créditos tributários com precatórios, bens móveis e imóveis, no âmbito do Plano de
Regularização de Créditos Tributários.

17. Em relação à adjudicação de bens móveis, dispôs a Resolução Conjunta que o
contribuinte que pretender pagar parte do crédito tributário com as reduções previstas no
PRCT por meio da adjudicação judicial de bens móveis ou imóveis penhorados em
execução judicial ajuizada pelo Estado deverá protocolizar, na AGE, requerimento de
ingresso no referido plano, discriminando os bens que pretender ofertar em adjudicação,
bem como atribuindo-lhes valor para estes fins.

18. Recebida a documentação, cabe à Advocacia Geral do Estado consultar a SEPLAG e
demais órgãos do Estado sobre o interesse na adjudicação dos bens e, caso afirmativo,
para que promovam a sua avaliação. Em havendo interesse na adjudicação, segundo o
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disposto no art. 10, § 1°, I da Resolução Conjunta SEF/AGE n° 5.031/2017:

 

Art. 10, § 1º - A AGE, após a resposta à consulta e à solicitação de que
trata o caput, intimará o contribuinte sobre:
I - o interesse do Estado na aquisição dos bens e o valor mencionado no
inciso II do caput, podendo o contribuinte:
a) recusar a adjudicação judicial e pagar ou parcelar o valor remanescente
do crédito tributário correspondente ao valor atribuído aos bens; ou
b) aceitar o valor apresentado pelo Estado, hipótese em que os bens serão
oferecidos à penhora nas execuções fiscais para fins de posterior
adjudicação.

 

19. Assim é que se observa que o PRCT admitiu, excepcionalmente, a quitação de créditos
tributários com as reduções do Plano e mediante dação ou adjudicação de bens móveis
ou imóveis, desde que haja interesse da Administração.

 

II – Da adjudicação como forma de quitação do crédito tributário
 

20. A adjudicação é ato processual, por meio do qual são expropriados bens do patrimônio
do executado que haviam sido objeto de penhora, transferindo-se tais bens diretamente
para a propriedade do exequente.[1]

21. Após a reforma do CPC, promovida pela Lei nº 11.382/2006, a adjudicação passou a ser
considerada a forma preferencial de expropriação do credor no processo executivo[2]
(tendência esta que foi mantida no novo Código de Processo Civil[3]), só cedendo lugar
ao dinheiro.

22. Embora a execução fiscal seja regida por lei especial (Lei nº 6.830/80), na parte em que
esta for omissa aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo
Civil.

23. Sobre a fase de expropriação dos bens, limita-se a Lei de Execução Fiscal a dispor sobre
alguns requisitos procedimentais da arrematação em hasta pública, além de autorizar
expressamente a adjudicação.

24. Após a reforma da lei processual, não mais se discute a respeito da possibilidade ou não
da adjudicação de bens móveis[4], sendo, portanto, esta forma de expropriação aplicável
a quaisquer bens que sejam objeto de penhora nos autos do processo executivo.

25. Na medida em que foi alçada à forma preferencial de expropriação nas execuções por
quantia certa, sendo o valor dos bens suficientes à quitação do montante executado, a
adjudicação é meio admissível de satisfação do crédito exequendo, a teor do disposto no
art. 904, do CPC:

 

Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á:
I - pela entrega do dinheiro;
II - pela adjudicação dos bens penhorados.

 

26. No entanto, é preciso consignar que a adjudicação é feita, sempre, no interesse do credor,
cabendo ao exequente requerer a adjudicação dos bens penhorados. Em se tratando de
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execução fiscal, em que o credor é a Fazenda Pública, esse interesse e a forma de sua
manifestação devem ser regidos por lei.

27. No Estado de Minas Gerais, a Lei n° 14.699/2003, ao dispor sobre formas de extinção e
garantias do crédito tributário e dar outras providências, assim tratou do instituto da
adjudicação:

 

Art. 2º - O bem móvel ou imóvel penhorado em execução judicial
promovida pela Administração Pública estadual direta ou indireta poderá
ser adjudicado, desde que:
I - a penhora tenha sido registrada no cartório ou repartição competente,
quando for o caso, nos termos da legislação em vigor;
II - o valor da adjudicação seja igual ou inferior ao valor do crédito em
execução na data do pedido de adjudicação, permitida, para esse fim, a
reunião de processos de execução contra o mesmo devedor, observado o
disposto no § 1º deste artigo;
III - haja certidão nos autos comprovando a não interposição de embargos
ou a rejeição dos embargos interpostos, ainda que pendente o recurso do
devedor;
§ 1º - A adjudicação poderá ser feita antes da arrematação, pelo valor da
avaliação judicial ou pelo valor da avaliação promovida pela administração
pública, o que for menor, ou, havendo hasta pública, pelo valor da
arrematação, se este for inferior ao da avaliação judicial ou administrativa.
§ 2º - A avaliação a ser apresentada pela administração pública direta ou
indireta, para fins de adjudicação antes da arrematação, será realizada por
servidor estadual, por profissional habilitado, por entidade especializada ou
pela Minas Gerais Participações S.A.
§ 3º - Resolução conjunta do Secretário de Estado de Fazenda e do
Advogado-Geral do Estado poderá autorizar a adjudicação do bem por
valor superior ao do crédito em execução, nos termos do parágrafo único
do art. 24 da Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

 

28. Verifica-se que, ao contrário do disposto na lei processual, a legislação mineira só
permite a adjudicação se o valor do bem for igual ou inferior ao valor do crédito na data do
pedido de adjudicação, permitida, para esse fim, a reunião de processos de execução
contra o mesmo devedor.

29. Trata-se a adjudicação de forma derivada de aquisição da propriedade, sendo que o bem
adquirido será submetido a processo de patrimonialização sumário e alienação ou
incorporação ao serviço público estadual, na forma prevista na Lei nº 14.699/2003.

 

III – Do interesse do Estado nos bens ofertados pela ICAL e da sua avaliação
 

30. Relata a Consulente que a ICAL não se opõe a adjudicação do “Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), cujo recebimento é de interesse do Departamento de
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER/MG), para a
realização de obras públicas em vias estaduais.”

31. Os bens adjudicados serão utilizados para recuperação e pavimentação de rodovias
indicadas pela autarquia, cujo cronograma e projetos já foram elaborados pelo DER/MG.

32. No entanto, conforme relata a Consulente, o interesse do Estado, manifestado pelo
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DER/MG, está condicionado não só à efetiva entrega dos bens, mas ainda à
instalação/aplicação/emprego do CBUQ na execução das obras correspondentes,
atendendo a todos os critérios e cronogramas estabelecidos pelo DER/MG.

33. Pois bem. Desde muito tempo, a doutrina vem enfrentando o problema da distinção entre
as obrigações de dar das obrigações de fazer. Citando escólio de Lacerda de Almeida,
Orosimbo Notado e Barros Monteiro, o professor Divanir José da Costa observa “ser
dificílimo encontrar, assim no direito romano como no pátrio, um critério seguro e infalível
de distinção que, entretanto, a essa conta não deve ser relegada”[5]. Para esse autor, o
principal substrato da diferenciação entre a obrigação de dar e de a fazer estaria em se
verificar se o dar ou entregar é ou não consequência do fazer. Se o devedor precisa,
primeiramente, confeccionar a coisa para, só então entregá-la, se ele tem que realizar
algum ato, do qual o dar será mero corolário, a obrigação seria de fazer e não de dar.

34. No caso concreto, parece-nos que o fazer é mera etapa da obrigação de dar. O que o
Estado quer é adjudicar o CBUQ instalado, pouco importando se quem irá fazê-lo será a
contribuinte diretamente ou um terceiro em seu nome. Aqui, a entrega da coisa pronta não
é simples consequência de uma prestação do devedor, mas o objetivo maior do credor.
Dito de outro modo, não interessa à autarquia estadual (DER) receber determinado
volume de CBUQ; interessa-lhe receber um quantitativo de CBUQ já devidamente
instalado, ou seja, aplicado sobre as estradas estaduais indicadas (piso asfáltico).

35. Do ponto de vista econômico, parece-nos que as obrigações relacionadas ao fazer
também teriam expressão econômica bem menor que as relativas ao dar. Isso reforça o
argumento de que o fazer é mesmo etapa pequena de uma obrigação maior, a de dar
coisa fungível caracterizada, na parte que que diz respeito ao CBUQ, por determinado
gênero e quantidade de coisas fungíveis e consumíveis por sua própria natureza.

36. Nesse particular, o fato de o credor vir, no momento da adjudicação, a estabelecer
determinados parâmetros de como o fazer será executado não tem o condão de alterar a
natureza do núcleo central da obrigação. A bem da verdade isso está acomodado dentro
do poder de escolha de que trata a ressalva do art. 244 do Código Civil de 2002[6] e da
noção processual de que a adjudicação deve ser feita no interesse do credor.

37. Por evidente, não se nega que a instalação, aplicação ou emprego de determinado
insumo numa obra qualquer até pode vir a ser considerada prestação de serviços.  Mas,
no caso concreto, o que se afigura é uma situação jurídica distinta, em que a instalação
do CBUQ é, tal qual o transporte do que vier a ser adjudicado nos autos da execução
fiscal, parte menor de um todo, que envolve a entrega de muitos outros bens.

38. A celebração de ajustes com particulares, visando à aceitação de bens para o
adimplemento de obrigação qualquer, não é tema de todo novo na Advocacia-Geral do
Estado. No caso do Termo de Acordo firmado com as empresas PÁDUA e a BRASIL
CONCRETO, por exemplo, foi ajustada a entrega ao ESTADO DE MINAS DE GERAIS de
9 (nove) pontes instaladas e em totais condições de utilização e funcionamento, nos
trechos e locais identificados pelo DEER-MG, restando fixado o preço/m2 e o respectivo
custo fixo de encabeçamento e encaixe à rodovia existente (acessórios a instalação da
ponte e condições essenciais para a aceitação do bem, naquela oportunidade).

39. Do Termo de Acordo acima referido constou expressamente que “os bens adjudicados
judicialmente serão considerados recebidos, após a instalação completa e entrega das
pontes em perfeitas condições de utilização”, restando claro que o fazer é etapa da
obrigação de dar e que o atendimento a todas as condicionantes estabelecidas pelo
órgão interessado era requisito essencial à extinção das execuções fiscais abarcadas
pelo acordo.

40. Além da notícia de que o Estado de Minas Gerais já deferiu outros parcelamentos
tributários com base em adjudicação de bens, cuja entrega efetivamente envolveu, em
menor ou maior grau, um fazer por parte do devedor, esta Consultoria já teve a
oportunidade de se posicionar a respeito de questão assemelhada. Trata-se do Parecer
n° 16.221/2020, em que se discutia a possibilidade de um terceiro de entregar obra
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pronta e acabada em contrapartida de benefícios tributários ajustados em sede de
protocolo de intenção.

41. Na ocasião, entendeu-se que o simples fato de o Estado definir parâmetros para a obra
não alterava a natureza das coisas nem fazia do ente público um contratante. A obrigação
do particular continuava sendo o de entregar coisa certa (obrigação de dar), pouco
importando se ele o faria por si mesmo ou por terceiro.

42. Confira-se:

 

32. Questiona o Sr. Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade:
“Em se configurando doação com encargo e considerando que o
Protocolo de Intenção prevê a execução direta das obras rodoviárias de
interesse público pelas empresas ADERENTES, nos termos da Cláusula
Segunda, qual o procedimento para contratação e execução de obras
rodoviárias deverá ser observado?”
33. Resposta. Uma vez definida a obra rodoviária através do sistema de
governança criado pelo Parágrafo Quarto, da Cláusula Segunda, do
Protocolo, regulamentado pela Resolução Conjunta SEIFRA/SEF/DER/INDI
nº 03/2019, bem como devidamente autorizada a intervenção por parte
Ente Público (DER/MG para o patrimônio estadual, ou Município auxiliado
pelo DER/MG, em caso de intervenções em patrimônio municipal), a
contratação e execução da obra seguirá o regime de direito privado,
realizado pela própria sociedade Aderente (por si, ou por seus
contratados). Assume neste caso, a Aderente, todos os custos e encargos
necessários ao empreendimento para a doação que decidiu realizar, não
havendo que se falar em responsabilidade do Estado pelas obrigações da
obra. O Ente Público, como já dito, é donatário, e não contratante.
34. No caso, de reiterar, trata-se de doação de um bem (obra de
infraestrutura), por parte das empresas Aderentes ao protocolo de
intenções, a ser construída pela própria empresa Aderente na condição de
doadora, seguida da entrega ao Estado (ou Município, eventualmente) do
bem em si (obra pronta e acabada) e não doação em dinheiro para o Ente
Público. Assim, cabe à sociedade Aderente ao protocolo de intenções a
obrigação de construir ou implementar a obra de infraestrutura pública
aprovada pelo Comitê Executivo, para posterior doação ao Poder Público.

 

43. Com as cautelas que as comparações exigem, pensamos que a situação é a mesma. A
adjudicação de bens instalados, feita no bojo de execução fiscal, encontra respaldo na lei
e pode ser juridicamente qualificada como adjudicação de bem móvel. Se o DER/MG já
definiu as obras rodoviárias em que o CQUB adjudicado será empregado, a assunção de
compromisso pela devedora ICAL de construir ou implementar a obra de infraestrutura
pública definida pelo DER/MG não nos parece ser suficiente, por si só, para desnaturar a
obrigação de dar.

44. Nesse ponto, tal qual se deu no caso paradigma citado no item 40 acima, a contratação e
execução da obra seguirá o regime de direito privado, realizado pela própria sociedade
Aderente (por si, ou por seus contratados). E tudo isso no contexto de uma adjudicação
processual, que, por óbvio, afasta qualquer noção de contratualidade que pudesse
autorizar a invocação, pelo devedor ou pelo DER/MG, de instrumentos que só teriam
razão de ser se o Estado estivesse contratando uma obra ou serviço.

45. Esse é o ponto. Não se trata de contratação de bem ou serviço, mas de pagamento de
débito tributário devidamente inscrito em dívida ativa e com execução fiscal proposta. O
Estado não está abrindo concorrência para pavimentação de suas estradas e vias. O que
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ele está fazendo é exercendo prerrogativa processual conferida por lei, concernente à
adjudicação (ato expropriatório típico, que não depende da vontade do devedor) de bens
da devedora para pagamento e extinção da dívida tributária.

46. A inexistência de oposição da devedora à adjudicação é absolutamente irrelevante e
incapaz de transmudar a natureza da adjudicação em negócio bilateral (contrato). Por isso
mesmo é que qualquer referência a institutos contratuais típicos de contratos
administrativos (como aqueles referentes à previsão de restabelecimento de equilíbrio
econômico-financeiro, bonificações ou previsão de BDI para custeio de despesas
indiretas) mostra-se absolutamente inadequada e despropositada no caso concreto.

47. A adjudicação e eventual decisão que a homologar, ainda que resultante de acordo
celebrado pelas partes, não configura contrato e não autoriza a invocação da Lei nº
8.666/1993. O que a Consulente precisa ter em mente é que a Lei n° 14.699/2003 exige
que o bem móvel ou imóvel penhorado em execução judicial promovida pela
Administração Pública estadual direta ou indireta seja adjudicado por valor igual ou
inferior ao valor do crédito em execução na data do pedido de adjudicação (art. 2º, inciso
II).

48. Nesse particular, cabe às áreas técnicas do DER/MG[7] verificar se a avaliação dos bens
e das prestações consistentes na instalação do CBUQ nas vias estaduais indicadas é
consentânea com os preços de mercado, com os de eventual avaliação judicial ou mesmo
de valores referenciais que a Administração porventura utilize para contratações
assemelhadas.

49. Deve a Consulente seguir o rito da do art. 2º, §2º, da Lei n° 14.699/2003 e do art. 10, II, da
Resolução Conjunta SEF/AGE n° 5.031/2017, sem perder de vista que no custo dos
serviços auxiliares à aplicação do material adjudicado não deve conter nenhuma margem
de lucro ou componente orçamentária destinada ao pagamento de benefícios ou
despesas indiretas ao contribuinte devedor (ou eventual contratado seu), porque não é de
contrato que se trata esse negócio jurídico, mas de quitação, em juízo, de crédito tributário.

50. Por fim, entendemos que não cabe ao contribuinte questionar o valor de avaliação dos
bens a serem adjudicados, competindo-lhe apenas, segundo o disposto no art. 10, § 1º, I
da Resolução Conjunta, “a) recusar a adjudicação judicial e pagar ou parcelar o valor
remanescente do crédito tributário correspondente ao valor atribuído aos bens; ou b)
aceitar o valor apresentado pelo Estado, hipótese em que os bens serão oferecidos à
penhora nas execuções fiscais para fins de posterior adjudicação que será formalizada
pelo valor atribuído aos bens pelo Estado”. 

51. Em havendo aceitação, nos termos da alínea b, supra, deverá ser formalizado Termo de
Acordo, levado à homologação judicial, condicionando-se – repita-se – a extinção dos
processos ao atendimento de todas as condições estabelecidas no referido termo.

 

IV - Conclusão
 

52. Diante do exposto, não se vislumbra óbice jurídico à conclusão da adjudicação judicial
para a quitação de débitos tributários da ICAL, segundo avaliação dos bens que deverá
ser (re)feita pela autarquia competente à luz das diretrizes mencionadas no item 49,
sugerindo-se que esta avaliação seja validada pela SEPLAG e pela SEINFRA, à qual se
vincula o DER/MG.

53. Recomendamos, ainda, que do Termo de Acordo constem todas as condições e
requisitos necessários ao aperfeiçoamento da adjudicação, inclusive no que se refere à
fiscalização da execução e recebimento pelo órgão competente, condicionando-se a
extinção dos processos e a quitação do crédito tributário à plena e indispensável
execução da obra tal como aprovada, quer em relação à forma, qualidade, funcionalidade,
ou mesmo ao cumprimento das obrigações regulatórias acessórias (licenças ambientais,
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sanitárias, de uso e ocupação do solo etc).

54. Não há que se falar em reequilíbrio econômico financeiro, nem em regras ou princípios
estabelecidos para procedimentos de licitação, uma vez que não se trata de contratação
pelo Poder Público, mas sim de adjudicação judicial de bens em processos de execução
fiscal.

55. Em havendo discordância por parte do contribuinte quanto ao valor de avaliação, caberá a
ele recusar a adjudicação judicial e pagar ou parcelar o valor remanescente do crédito
tributário correspondente ao valor atribuído aos bens, conforme disposto expressamente
no art. 10, § 1°, I , b, da Resolução Conjunta SEF/AGE n° 5.031/2017.

56. Era o que nos competia examinar.

57. À apreciação superior.

Belo Horizonte, data na assinatura eletrônica.

 

 

Wallace Alves dos Santos

Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica

OAB/MG79700 MASP 1.083.139-4

 

 

De acordo. Aprovado.
 

 

Luciano Neves de Souza

Advogado-Geral Adjunto

 

 

Sérgio Pessoa de Paula Castro

Advogado-Geral do Estado

 

 

[1] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol. II. 8 ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010, p. 311.

[2] DIDIER JR., Freddie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno.;
OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Execução. Vol. 5. 2. ed. Bahia: Jus
PODIVM, 2010, p. 619.

[3] Lei nº 13.105/2015: “Art. 825. A expropriação consiste em: I - adjudicação; II - alienação; III -
apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens.”
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jurídica da questão submetida à consulta, sendo defeso ao Procurador adentrar na análise de
aspectos técnicos, econômicos e financeiros, bem como nas questões adstritas ao exercício
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