
 

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE UBERABA

5ª Vara Cível da Comarca de Uberaba

Avenida Maranhão, 1580, Santa Maria, UBERABA - MG - CEP: 38050-470

 

PROCESSO Nº 5002507-81.2016.8.13.0701

CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

ASSUNTO: [Multa de 10%]

EXEQUENTE: JOAO DELFINO, ANDRE MENEZES DELFINO

EXECUTADO: RONALDO DA SILVA ROCHA, CARLA TORRES LIMA SILVA ROCHA

A Parte executada se apresentou nos autos, requerendo a seguinte situação:

"Os Exequentes manifestam discordância e impugnam a penhora realizada, diante disso, impõe-se
o pedido de anulação da penhora lavrada, em face da indisponibilidade da propriedade.

Face ao exposto, requer seja declarada nula a penhora que recaiu sobre o imóvel em questão, em
vista da impossibilidade de discussão sobre imóvel que ainda encontra-se em litígio."

Verifica-se dos autos que a parte executada apenas alegou fatos, sem efetivar a sua devida
demonstração, ademais, eventual existência de gravame sob o imóvel, a de ser realizada a preferência
entre os gravames concorrentes e, por fim, fora demonstrada a condição de proprietário da parte
executada em face do imóvel em questão, na fração que lhe competente, conforme se infere do ID
13996432, apenas permanecendo 50% de sua indisponibilidade, em decorrência da ordem emitida pelo
Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberaba.

Logo, indefiro o quanto contido no ID 15770706, remanescendo a penhora efetivada nos autos,
atentando-se apenas a questão atinente a indisponibilidade de 50% do imóvel em questão, em decorrência
da ordem emitida pelo Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberaba.

Por fim, expeça-se carta precatória para a Comarca de Conquista/MG para efetivar a avaliação do
bem, assim como oficie-se ao Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberaba, nos autos
701.12.024.902-7, para informar nos autos sobre eventual resolução do processo e trazer cópia da decisão
que determinou a aludida indisponibilidade, para fins de análise sobre o requerimento de alienação
judicial do bem feito pela parte exequente.           
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JUÍZO DA 3' VARA DE FAMÍLIA 
COMARCA DE UBERABA-MG 

Fórum Melo Viana — Av. Maranhão, 1.580 — Universitário 

Uberaba, 09/06/2017 

Oficio n°: 320 / 2017— DBP 
Assunto.: Presta informações. 

Ao 
Exmo. Sr. Dr. 
NILSON DE PÁDUA RIBEIRO JÚNIOR 
Juiz de Direito da 5a  Vara Civel 
UBERABA— MG 

Autos n°: 0249027-45.2012.8.13.0701 
Ação: INVENTÁRIO 
Partes: ELIONARA SANTA MARIA FREITAS X 

ESPÓLIO DE RONALDO ROCHA FREITAS. 
Ref.:  Autos n° 5002507-81.2016.8.13.0701. 

MM. JUIZ, 

Processando-se por este Juizo de Direito da 
Terceira Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Uberaba, Estado de Minas 
Gerais, os autos acima epigrafados, em atendimento a seu oficio de fl. 406, em 
anexo, informo a Vossa Excelência que o presente feito não foi finalizado, sendo 
certo que ainda será apresentado plano de partilha. É o presente, ainda, para enviar 
cópia da decisão que decretou a indisponibilidade de bens, conforme solicitado. 

N oportunidade, apresento a Vossa Excelência, 
os protestos de elevada estima e dist ta consideração.' 

( 

-  Juiz d 
idnei once

e Direito 

Ao responder lin or intbrmar o n" dos autos e oficio, bem como o nome das partes. 
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3'V. Família 
Uberaba — MG 

Outrossim, o penou/um in mora po e acarretar a dila 
acervo patrimonial, sem que seja observado e prese ado 

ação dos bens do 
o herdeiro necessário. 

3° VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE UBERABA — MG. 

Processo n.2: 0249027-45.2012.8.13.0701 

Vistos, 

Na verdade, as custas processuais são devidas pelo Espólio e não pela parte 
que requereu a abertura do inventário. 

Todavia, reconhecendo a momentânea hipossuficiência da requerente e com 
o intuito de viabilizar o processamento da ação, defiro o pagamento das custas ao final do 
processo, pelo Espólio, em razão do vasto acervo patrimonial deixado pelo falecimento de 
Ronaldo da Rocha Freitas. 

Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÓNIO 
CONSIDERÁVEL. CUSTAS AO FINAL. 
Considerando que a existência de patrimônio não significa, necessariamente, a 
existência de liquidez, deve ser deferido o pagamento das custas ao final a fim de 
viabilizar o processamento da ação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
(Agravo de Instrumento 1‘12  70033544834, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 26/11/2009) 

Outrossim, quanto à possibilidade de deferimento do pedido de 
indisponibilidade de bens nos autos do inventário, vejamos o melhor entendimento 
jurisprudencial: 

INVENTÁRIO DE BENS - LIMINAR - INDÍCIOS DE SONEGAÇÃO - DOAÇÃO - 
COLAÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - QUEBRA DE SIGILO BANCARIO - 
PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEPÓSITO DE VALORES - PRESERVAÇÃO DOS 
DIREITOS DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. Resultando evidente dos autos o 
"fumus boni iuris" e o "periculum in mora" dos agravados a justificar o pedido liminar 
nos autos do inventário, correta a decisão agravada que determinou a 
indisponibilidade de bens, a quebra do sigilo bancário dos envolvidos, a prestação de 
contas e o depósito de aluguéis vincendos, existindo indícios de sonegação pelos 
inventariantes e o risco da dilapidação do patrimônio comum, mostrando-se prudente 
aguardar a aferição da legalidade da doação a fim de preservar o direito dos demais 
herdeiros. (TJMG - 0299259-98.2010.8.13.0000 (1) — Rel. Des. (a) Teresa Cristina da 
Cunha Peixoto — Data do Julgamento — 18/08/2011 — Data da Publicação — 
05/10/2011. 

Neste caso, atento à manifestação de fls. 62/64 e tudo o que dos autos 
consta, entendo que os requisitos que justificam o deferimento do pedido de 
indisponibilidade de bens foram devidamente preenchidos. 

O fumus boni iuris está ci substanciado na doação realizada antes do 
nascimento do herdeiro Fernando Naques Freitas. É certo •ue a doação importa em 
adiantamento da legítima e, portanto, tais be devem ser trazido à colação, sob pena de 
imposição da penalidade de sonegados. 
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3'V. Família 
Uberaba — MG 

F. 	  

32  VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE UBERABA - MG.  
Dessa forma, determino a indisponibilidade dos bens doados aos herdeiros, 

que ainda estejam em seus nomes, oficiando-se aos competentes cartórios de registro de 
imóveis, para as anotações cabíveis, revelando-se tal medida justa e adequada para o fim 
de aferir a legalidade das doações. 

Quanto aos bens eventualmente transferidos, deverão ser trazidos à colação 
apenas para o fim de permitir a distribuição equitativa do acervo patrimonial. 

Citem-se os herde a. mia não representados nos autos, nos termos da Lei. 

Prossiga em seu termos. 

Intimem-se. 

Uberaba, 18 de janeiro 	2013. 

DATA 
Recebi em _4_8/  JAN 20 13  
Escrivão 

6  Ai- f ri 

07/,‘..ect.cit o 

Mq111/776 
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JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA 
COMARCA DE UBERABA-MG 

Fórum "Melo Viana" - Rua Lauro Borges, n° 97 — Centro 

Uberaba, 22 de fevereiro de 2013. 

Oficio n° 88 / 2013- LUZ 
Assunto.: Determina providências. 

AO 
CARTÓRIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DA 
COMARCA DE CONQUISTA/MG 

Autos n°.: 701.12.024902-7 
Ação 	 INVENTÁRIO 
Requerente: ELIONORA SANTA MARIA NAQUES 

FREITAS 
Requerido: RONALDO DA ROCHA FREITAS 

Prezado Senhor, 

Processando-se por este Juizo de Direito da Terceira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberaba, Estado de Minas Gerais, os 
autos acima mencionados, é o presente para determinar a Vossa Senhoria que, visando 
impedir a alienação dos bens que serão objeto de inventário, promova a averbação 
impeditiva em 50% (cinqüenta por cento) dos imóveis a seguir: 1-descrito no registro 
n° 10, da matricula n° 622, Fazenda Nossa Senhora D'Abadia, hoje denominada 
Fazenda Hayanda; 2- descrito no registro n° 5, da matricula n° 666, Fazenda Nossa 
Senhora Aparecida, lugar denominado "Fazenda Alpha"; 3- descrito no registro n° 4 da 
matricula n° 908, Fazenda Santa Cecilia; 4- descrito no registro n° 5, da matricula n° 
766, Fazenda Ponte Alta, Santo Inácio e bebedouro; 5- descrito no registro n° 3, da 
matrícula 623, Fazendo Ponte Alta, Santo Inácio e Bebedouro, e 6- descrito no registro 
n° 10, da matricula n° 458, Fazenda Ponte Alta, Santo Inácio e Bebedouro, todos 
registrados em nome do falecido RONALDO DA ROCHA FREITAS, que portava o CPF 
sob o n° 170.811.656-72. 

Atenciosamente, 

Sidnei Ponce 
Juiz de Direito 

Ao responder favor informar o n° dos autos e oficio, bem como o nome das partes. 
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EXMº.  JUIZ  DE  DIREITO  DA  QUINTA  VARA  CÍVEL  DA  COMARCA  DE  UBERABA

 

Processo nº 5002507-81.2016.8.13.0701

 

               

 

 

 e , qualificados nos autos da ação de arbitramento deJoão Delfino André Menezes Delfino

honorários ajuizada contra RONALDO DA SILVA ROCHA e sua mulher CARLA TORRES LIMA

SILVA ROCHA, ora em fase de cumprimento da sentença, vêm manifestar-se sobre o documento com

identificação , expondo o que segue.24794391

 O ilustre magistrado condutor do inventário de Ronaldo Rocha Freitas (em curso na 3ª Vara de

, determinou a indisponibilidade de Família e Sucessões desta comarca, nº 0249027-45.2012.8.13.0701)

 dos imóveis objeto das matrículas [10]622, [5]666, [4]908, [5]766, [3]623 e , do município50% [10]458

de Conquista.                      

O pedido de penhora nestes autos foi feito nos seguintes termos:  área de , ou 48.40 hectares 10

, contida na , que é  da área de 180.43.55 hectares, hoje de(dez) alqueires matrícula nº 458 parte

134.57.32 hectares (como área remanescente de propriedade de Ronaldo da Silva Rocha, abaixo

 e que, conquanto identificada por várias matrículas ,demonstrada) (458, 622, 623, 666, 766, 908 e 1632)

está fisicamente unificada, situada no distrito de Jubaí, município de Conquista, MG, cadastrada no

INCRA sob o nº 422 045 033 280.

Portanto, a área penhorada e que será anunciada em leilão mediante carta precatória à

comarca de Conquista, não prejudicará a partilha nem terceiros, porquanto i) o herdeiro e ora

executado Ronaldo da Silva Rocha terá quinhão muito superior àquela área constrita, e ii) a

indisponibilidade recaiu sobre apenas 50% do imóvel.

Pedem, assim, que o ato de alienação da parte penhorada, mediante carta precatória já expedida,
tenha normal andamento.

 

Uberaba, 23 de junho de 2017.
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
COMARCA DE CONQUISTA - JUSTIÇA COMUM 

FÓRUM DES. VICENTE DE P.BORGES 
PÇ CORONEL TANCREDO FRANCA. 100 - CINTRO - C1.1' 38195000 - 	(34) 3353-I355 - 

246- MANDADO DE AVALIAÇAO 

SECRETARIA DO JUIZO 
PROCESSO: 0004093-15.2017.8.13.0182 / 0182.17.000409-3 MANDADO: 1 
CARTA PRECATÓRIA CÍVEL - Distribuído em 19/04/2017 

5002507812016 - 5a  Vara Cível - UBERABA/MG 

AUTOR: JOÃO DELFINO e Outro(s). 
RÉU : RONALDO DA SILVA ROCHA e Outro(s). 

Pessoa cujo(s) bem(ns) será(ão) avaliado(s) : 
RONALDO DA SILVA ROCHA 
- RG: 20266713/SP - CPF: 601.277.916-04 
Data de Nascimento: 11/11/1967 
PAI: RONALDO ROCHA FREITAS 
MÃE: CLEONICE FAUSTINA DA SILVA 

Endereço: 
FZ SANTO INÁCIO (CLEONICE FAUSTINA DA SILVA, O - Fone: 
ZONA RURAL 46 KM - CEP: 38195000 - CONQUISTA/MG 

0(A) MM(a). Juiz(íza) de Direito da 
Oficial(a) de Justiça Avaliador(a) abaixo 
cumprimento a este, proceda à AVALIAÇÃO 
discriminado(s), ou relacionado(s) em a 
respectivo. 

DESPACHO JUDICIAL 

vara supra manda ao(à) 
nominado(a), 	que, 	em 
do(s) 	bem(ns) 	abaixo 

nexo, lavrando o auto 

Proceda-se a avaliação do imóvel rural de propriedades dos 
executados, registrado no CRI sob N° 10 da matricula 458, do Livro 2-F 
de Registro Geral , descrito às fls. 04/06 (cópia anexa). 

CONQUISTA, 23 de fevereiro de 2018. 

Escrivã(o) Judicial: FERN 	NUNES SANTANA 
por ordem do(a) Juiz(a) de Direito 

Ciente: 

Ao comparecer em Juizo, esteja munido de doc. de identificação e trajando vestimenta adequada ao ambiente forense. 

Nome do Oficial que deverá se identificar com sua Carteira Funcional: 
CRISTIANO ABATE 

REGIÃO:29 - ZONA RURAL 46 KM 

Mandado: 1 
COM VERBA 

! INDENIZATORIA 

Fiverso 
ri Cenidà(E--' mem' 

Verba Indenizatória de RS 95,22 já empenhada. 
OHORÁMODEATENMMENBDÀSPAIRTESNASSECRETAMASDEJWMÉDE12:00AS18HORAS 
nunwifiwinnrerwhimmrmtnitcpm~mnqmminnqpcorremcnrna.rinaclaunpee 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

AUTO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 

Ao primeiro dia do mês de março de 2018 (01/03/2018), 
nesta Comarca de Conquista, na Fazenda Santo Inácio, em 
cumprimento ao mandado de no 1, de Carta Precatória oriunda da 
5a Vara Cível da Comarca de Uberaba-MG, extraído dos autos de no 
0182.17.000409-3, que João Delfino e outros move a Ronaldo da 
Silva Rocha e outros e, observadas as formalidades legais, procedi à 
avaliação do seguinte bem: Uma área de 48,40 hectares, ou 
seja 10 alqueires a ser destacada da Matrícula no 458, do 
Livro 2-A, do CRI desta Comarca de Conquista-MG. O imóvel 
objeto desta Avaliação, constitui-se de de um Imóvel 
denominado Fazenda Ponte Alta, Santo Inácio e Bebedouro, 
situada no Distrito de Jubaí, neste Município de Conquista-
MG. 10 alqueires deste imóvel que avalio em R$ 
1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais). Cuja 
Cópia da certidão do CRI local segue em anexo, fazendo 
parte integrante deste auto, onde se encontra a descrição 
perimétrica do imóvel ora avaliado, bem como as 
confrontações e averbações de ônus e gravames que pesam 
sobre o dito imóvel. 

Para constar, lavrei o presente auto, que após lido e 
achado conforme, segue devidamente assinado. 0(A) Oficial(a) de 
Justiça Avaliador(a). 

Valor do Alqueire: 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 

Ass: 
Oficial (a) :Cristiano Abate 
Matrícula: 11.828-1 
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                        A D V O C A C I A 

M A R C O  A U R É L I O  M.  G O M I D E 

      Rua Sete de Setembro, nº: 332; Estados Unidos – Uberaba-MG; Fone: (34) 99105-2260 
____________________________________________________________________________ 
 

 

Página 1 de 5 

 

 
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA    
5ª   VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA – MINAS GERAIS 
 

 

Autos nº: 5002507-81.2016.8.13.0701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RONALDO DA SILVA ROCHA e CARLA TORRES LIMA 

SILVA, ambos já qualificados nos presentes autos, CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, ajuizada por JOÃO DELFINO e ANDRÉ MENEZES DELFINO, 

igualmente já qualificados, vêm, “mui” respeitosamente, por seu procurador 

que abaixo subscreve, nos termos do art. 525, §11, do novel Código de 

Processo Civil, em função do r. despacho de id 42962936, expor e ao final 

requerer:  

 

  De acordo com a Carta Precatória juntada aos autos, o Sr. 

Meirinho avaliou o imóvel rural, equivalente a 10 alqueires, no valor total de 

R$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais), cujo valor do 

Alqueire (unidade) é de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 

 

   Ora, Excelência, em função da avaliação realizada pelo Sr. 

Oficial de Justiça, verifica-se que não justifica a realização de penhora sobre 

o total do quinhão pertencente aos executados, mas sim apenas de fração 
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ideal suficiente para atender o montante total da execução/cumprimento de 

sentença. 

 

   Portanto, em função da avaliação realizada pelo Sr. Oficial de 

Justiça, constata-se EXCESSO DE PENHORA, já que o valor integral do 

cumprimento de sentença, acrescido de atualizações, honorários e despesas 

processuais, não ultrapassa sequer o valor da unidade do alqueire do bem 

penhorado. 

 

   Ora, como o valor total do cumprimento de sentença atinge 

quantia bem abaixo ao valor da avaliação de apenas 1(um) alqueire da 

propriedade dos executados, não poderá se manter a penhora de mais 

de 2 (dois) alqueires de referida propriedade, cujo valor atinge a 

quantia de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), quantia esta 

mais do que suficiente e necessária para garantir a integralidade do 

presente procedimento.  

 

   Não obstante, em função da avaliação realizada pelo Sr. Oficial 

de Justiça, fato superveniente, percebe-se que se encontra em excesso e 

irregular a penhora realizada sobre o quinhão total pertencente aos 

executados. 

 

   Neste tom, o art. 525, §11 do CPC/15 determina: 

 
“Art. 525 (...) 
 
§ 11.  As questões relativas a fato superveniente ao término do 
prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas 

relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação 

e dos atos executivos subsequentes, podem ser 

arguidas por simples petição, tendo o executado, em 
qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular 
esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da 
intimação do ato. Destaques do original 

 

   Acerca do melhor momento processual oportuno para se alegar 

excesso de penhora, deve ocorrer no momento em que se tomar 

conhecimento da avaliação, tal como ocorre no presente caso concreto.  
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   Aliás, o art 874 do NCPC assim prevê: 

 
Art. 874.  “Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do 
interessado e ouvida a parte contrária, mandar: 
 
I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para 
outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente 
superior ao crédito do exequente e dos acessórios; 
 
(...)” 

 

   O entendimento, inclusive, encontra-se pacífico na 

jurisprudência pátria: 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR 
FALTA DE PAGAMENTO C.C. PEDIDO DE COBRANÇA DE 
ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE 
PARCELAMENTO DO DÉBITO (ART. 745-A DO CPC). 
DESCABIMENTO. EXCESSO DE PENHORA. AVALIAÇÃO DO 
BEM PENHORADO. AUSÊNCIA. EXCESSO QUE SÓ PODERIA 
SER AFERIDO APÓS A AVALIAÇÃO. Inadmissível o 
parcelamento do débito na hipótese de cumprimento de sentença. 
Parcelamento previsto no artigo 745-A do CPC reservado à 
execução de título extrajudicial. O momento adequado para 

arguir o excesso de penhora é após a avaliação do bem 
penhorado, o que ainda não ocorreu, na espécie. Litigância de 
má-fé e prática de ato atentatório à dignidade da justiça não 
configuradas. Recurso desprovido.” Destaques do original (TJ-SP 
- AI: 21579314720148260000 SP 2157931- 47.2014.8.26.0000, 
Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 03/11/2014, 35ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2014) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. EXCESSO NA RESTRIÇÃO JUDICIAL. RENAJUD 
CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. ART. 685, DO CPC. A 
ALEGAÇÃO DE EXCESSO OU O PEDIDO DE REDUÇÃO DA 

PENHORA DEVE SER FORMULADO NA EXECUÇÃO, APÓS 
REALIZADA A AVALIAÇÃO. Agravo de instrumento 
desprovido.” Destaques nosso (TJ-RS - AI: 70047401898 RS, 
Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 
08/05/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 10/05/2012) 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE A 
TOTALIDADE DE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA 
HIPOTECÁRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO ANTES DA 
AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. 
INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 685 DO CPC. 
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RECURSO DESPROVIDO. "Nos termos do art. 685, do CPC, 
não há que se falar em excesso de penhora se o bem penhorado 
ainda não foi avaliado"(RT-756/326). 
 

(TJ-PR - AI: 1687590 PR Agravo de Instrumento - 0168759-0, 
Relator: Dulce Maria Cecconi, Data de Julgamento: 21/05/2001, 
Oitava Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 
01/06/2001 DJ: 5891) 

 

   Entrementes, não é nenhum um pouco razoável impor aos 

devedores executados o constrangimento de sofrer os efeitos da medida 

constritiva sobre a totalidade de seu bem, uma vez possível e viável o 

cabimento de redução da penhora, já que só agora ocorrera a avaliação 

oficial do imóvel. 

 

    Por isso, totalmente pertinente que o juízo promova a redução 

da penhora, de forma que a execução/cumprimento de sentença possa 

seguir seu curso sem impor um ônus gravoso, excessivo e exagerado aos 

executados. 

 

   Em relação ao assunto, a jurisprudência pátria não discrepa, 

senão vejamos exemplos “in verbis”: 

 
“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS à EXECUÇÃO. 
Pagamento DE HONORÁRIOS COMPROVADO. EXCESSO DE 
PENHORA EVIDENTE. RECURSO PROVIDO.” 

(TJ-AM - RI: 02014028720098040016 AM 0201402-
87.2009.8.04.0016, Data de Julgamento: 12/12/2013, 

2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/12/2013) 
 

   Ora, sabe-se que a Execução ou Cumprimento de Sentença, 

bem como a realização da penhora e os atos constritivos, devem ocorrer 

por meio menos gravoso aos devedores, o que não se verifica “in casu” 

quando se compara o valor da avaliação do imóvel e o valor do presente 

procedimento deflagrado. 

 

    Diante do exposto, tendo em vista que a avaliação do bem 

imóvel realizada pelo Sr. meirinho se encontra bastante superior ao valor 

integral do presente cumprimento de sentença, requer seja recebida a 

presente petição de maneira que ocorra a redução da penhora, isto é, 
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requer-se a redução da penhora para fração ideal equivalente a 2 (dois) 

alqueires referente ao bem pertencente aos devedores, equivalente, nesta 

data, ao total de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), valor 

este mais do que suficiente para a total garantia do juízo. 

 
N. termos, 

P. Deferimento. 

 
Uberaba-MG, 16 de maio de 2.018. 

 

 

MARCO AURÉLIO M. GOMIDE  
OAB/MG. 99.257 
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EXMº.  JUIZ  DE  DIREITO  DA  QUINTA  VARA  CÍVEL  DA  COMARCA  DE  UBERABA

 

Processo nº 5002507-81.2016.8.13.0701

 

               

 

 

 e , qualificados nos autos da ação de arbitramento deJoão Delfino André Menezes Delfino

honorários ajuizada contra RONALDO DA SILVA ROCHA e sua mulher CARLA TORRES LIMA

SILVA ROCHA, ora em fase de cumprimento da sentença, vêm:

a) informar que estão de acordo o pedido de redução da penhora (ID 43719977), ressalvando,

entretanto, que  do Município dereferida redução deverá observar o módulo rural fiscal mínimo

Conquista/MG (doc. j.), qual seja, de ;24,00 hectares, ou 4,9586 alqueires mineiros

b) requerer seja  para o equivalente a 24,00 hectares dolavrado o termo de redução de penhora

imóvel dos Executados;

c) em seguida, seja dado regular prosseguimento ao feito, com intimação das partes, através de

seus patronos, e designação de hasta pública;

d) seja OBSERVADA a , na forma do art. 71, do Estatuto do Idoso.prioridade na tramitação

Uberaba, 30 de julho de 2018.

 

P.p. Luciano Borges Camargos – OAB/MG  126.056
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                        A D V O C A C I A 

M A R C O  A U R É L I O  M.  G O M I D E 

      Rua Sete de Setembro, nº: 332; Estados Unidos – Uberaba-MG; Fone: (34) 99105-2260 
____________________________________________________________________________ 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA    
5ª   VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA – MINAS GERAIS 
 

 

Autos nº: 5002507-81.2016.8.13.0701 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RONALDO DA SILVA ROCHA e CARLA TORRES LIMA 

SILVA, ambos já qualificados nos presentes autos, CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, ajuizada por JOÃO DELFINO e ANDRÉ MENEZES DELFINO, 

igualmente já qualificados, vêm, “mui” respeitosamente, por seu procurador 

que abaixo subscreve, em função do r. despacho de id 

53659563/54863687, manifestar acerca da petição juntada em id 

48459749, mediante os seguintes termos: 

 

   Os exequentes informaram em petição de ID 48459749 que 

estão de acordo com o pedido de redução de penhora, tendo em vista a 

alegação de excesso de penhora suscitada pelos executados. 

 

   Contudo, os exequentes concordaram com a redução da 

penhora com a ressalva de que seja observada a penhora do módulo rural 

fiscal do Município de Conquista-MG, ou seja, os exequentes pretendem a 

penhora de 24 hectares, correspondente a 4,95 alqueires mineiros.
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   Ora, Excelência, tal como manifestado em petição anterior, o 

Sr. Meirinho avaliou o imóvel rural como um todo, equivalente a 10 

alqueires, no valor total de R$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos 

mil reais), cujo valor do Alqueire (unidade) é de R$ 140.000,00 (cento e 

quarenta mil reais). 

  

   Assim, se o Sr. Oficial avaliou o valor do Alqueire (unidade) na 

quantia de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e, se o valor da 

dívida constante nos presentes autos é de R$ 146.015,00 (cento e quarenta 

e seis mil e quinze reais), conforme planilha de cálculos juntada pelos 

próprios exequentes em ID 13996244, então, evidentemente, a penhora 

sobre a fração ideal correspondente a 2 (dois) alqueires, cuja soma 

atinge o valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), é 

mais do que suficiente para garantir a integralidade da presente 

execução. 

 

   Dessa forma, a pretensão dos exequentes ou a ressalva para 

observar a penhora de 24 hectares, correspondente a 4,95 alqueires 

mineiros, não se justifica, pois ainda assim haverá excesso de penhora tal 

como alegado em petição anterior.  

 

   Vale ressaltar, Excelência, como o valor total do cumprimento 

de sentença não atinge a quantia nem de 2 (dois) alqueires mineiros, 

jamais poderá ocorrer a penhora de 4,95 alqueires tal como almejado pelos 

executados, correspondendo o valor da fração equivalente a 2 (dois) 

alqueires de referida propriedade mais do que suficiente e 

necessária para garantir a integralidade do presente procedimento.  

 

    Por isso, requer-se do juízo a redução da penhora para o 

montante equivalente a fração de apenas 2(dois) alqueires mineiros da 

propriedade dos executados, de forma que a execução/cumprimento de 

sentença possa seguir seu curso sem impor um ônus gravoso, excessivo e 

exagerado aos executados. 
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  Não se pode olvidar que a Execução ou Cumprimento de 

Sentença, bem como a realização da penhora e os atos constritivos, devem 

ocorrer por meio menos gravoso aos devedores. 

 

    Isto posto, os executados não concordam com a pretensão 

e/ou ressalva realizada pelos exequentes, e reitera-se para que ocorra a 

redução da penhora para fração ideal equivalente a 2 (dois) alqueires 

referente ao bem pertencente aos devedores, equivalente, nesta data, ao 

total de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), valor este 

mais do que suficiente para a total garantia do juízo. 

 
N. termos, 

P. Deferimento. 

 
Uberaba-MG, 07 de novembro de 2.018. 

 

 

MARCO AURÉLIO M. GOMIDE  
OAB/MG. 99.257 
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MM. Juiz:

os devedores novamente insistem na existência de excesso de penhora e seja ela limitada a dois alqueires.

Como já comprovado nos autos, o módulo rural  da região é de 24 hectares ou 4,9586 alqueiresmínimo
mineiros. Ora, o nome (mínimo) já indica a impossibilidade de parcelamento do solo em fração inferior
ao módulo . É, aliás, o que consta na lei (art. 8º, Lei 5.868/72):mínimo

Art. 8º - Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do Art. 65 da Lei número 4.504, de
30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em

 deárea de tamanho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima
parcelamento fixado no § 1º deste artigo, prevalecendo a de menor área.

 Diante do exposto, pedem seja dado regular prosseguimento ao feito, com lavratura do termo de redução
da penhora e realização de hasta pública.

Uberaba, 8 de novembro de 2018.

Pelos Exequentes,

Luciano Camargos - OAB/MG 126.056
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE UBERABA

5ª Vara Cível da Comarca de Uberaba

Avenida Maranhão, 1580, Santa Maria, UBERABA - MG - CEP: 38050-470

PROCESSO Nº 5002507-81.2016.8.13.0701

CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

ASSUNTO: [Multa de 10%]

EXEQUENTE: JOAO DELFINO, ANDRE MENEZES DELFINO

EXECUTADO: RONALDO DA SILVA ROCHA, CARLA TORRES LIMA SILVA ROCHA

Vistos, etc...

Passa-se a pronunciar sobre o quanto requerido pela parte executada no ID 55666665, consistente na redução da penhora para
fração ideal equivalente a 2 (dois) alqueires referente ao bem pertencente aos devedores, equivalente, nesta data, ao total de R$
280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de desmembramento do imóvel rural, no caso concreto.

O art. 894 do CPC de 2015, estipula, in verbis, que: “Quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do
executado, ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das
despesas da execução.” e, ainda, o § 2º do mesmo artigo, estipula, in verbis, que: “a alienação por partes deverá ser requerida a
tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso, caberá ao executado instruir o
requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado.".

No caso em hipótese, verifica-se que ocorrera a avaliação do bem imóvel rural objeto de penhora nos autos, ID 42961498, não
obstante, a parte executada apenas impugnara a impossibilidade de se efetuar penhora junto ao bem imóvel em questão, sem que
se efetuasse o requerimento atinente ao quanto disposto no art. 894, § 2º, do NCPC, ou seja, não efetuara o requerimento a tempo
de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, tampouco instruíra o aludido requerimento, ID 42961498,
com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado, ademais, em nenhum outro estágio processual a parte
executada assim procedera nos autos, ademais, a parte exequente demonstrara que o módulo rural do município de Conquista/MG,
onde se situa o imóvel em questão, é aquele objeto da avaliação em questão, ID 48459977, nos moldes do art. 8º da Lei 5.868/72,
ou seja, este imóvel não admite a divisão proposta pelo executado, logo, não se enquadrando no quanto disposto no art. 894, caput,
do NCPC.
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Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio TJMG:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
REEXAME DE MATÉRIAS JÁ DECIDAS - IMPOSSIBILIDADE - EXCESSO DE PENHORA - DIVISÃO DO IMÓVEL
RURAL - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) No que tange ao alegado excesso de execução, haja vista que o valor do imóvel penhorado seria
superior ao valor do débito, e ao pedido de desmembramento, é de ver que o pleito somente seria viável diante da comprovação
nos autos que a medida não ira descaracterizá-lo ou desvalorizá-lo, a fim de evitar prejuízos futuros a todos os envolvidos.
Ausente dos autos demonstração da viabilidade do desmembramento do terreno rural objeto da penhora, não há falar em redução
da penhora, sendo de ressaltar que eventual apuração de valor superior ao débito reverterá naturalmente ao devedor, o que afasta a
alegação de prejuízo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0456.99.003215-7/003, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2016, publicação da súmula em 03/08/2016)”.

Logo, resta indeferido o quanto requerido pela parte executada no ID 55666665, devendo prevalecer o quanto retratado no Auto de
Avaliação contido no ID 42961498.

Após, a estabilização da decisão, proceda-se a lavratura do Termo de Penhora, com a redução indicada pelo exequente, ID
48459749, com a intimação das partes sobre a lavratura do Termo de Penhora e, em seguida, autos conclusos para fins de
deliberação sobre o leiloeiro que participará nos autos, nos termos da Resolução n.º 882/2108 do Egrégio TJMG. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

COMARCA DE UBERABA 

5ª Vara Cível da Comarca de Uberaba 

 Avenida Maranhão, 1580, Santa Maria, UBERABA - MG - CEP: 38050-470

  

PROCESSO Nº: 5002507-81.2016.8.13.0701 

CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

EXEQUENTE: JOAO DELFINO e outros

EXECUTADO: RONALDO DA SILVA ROCHA e outros

 

Certidão Intimação:

Ficam as partes intimadas quanto inteiro teor da decisão ID n.62613302: indeferido o quanto requerido
pela parte executada no ID 55666665, devendo prevalecer o quanto retratado no Auto de Avaliação
contido no ID 42961498.

 

 

UBERABA, 10 de abril de 2019
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Sr(a). Escrivão(ã):

O Executado não manifestou sobre a decisão anterior, conforme certificado pelo sistema PJe.

Assim, requer seja cumprida a determinação do MM. Juiz, qual seja, "proceda-se a lavratura
do Termo de Penhora, com a redução indicada pelo exequente, ID 48459749, com a
intimação das partes sobre a lavratura do Termo de Penhora e, em seguida, autos
conclusos para fins de deliberação sobre o leiloeiro que participará nos autos, nos termos

"da Resolução n.º 882/2108 do Egrégio TJMG.

Uberaba, 16 de maio de 2019.

Luciano Cargos

OAB/MG 126.056
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 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE
 MINAS GERAIS 

COMARCA DE UBERABA 

Processo PJe nº: 5002507-81.2016.8.13.0701
Natureza: Ação de Cumprimento de Sentença
Exequente: João Delfino e André Menezes Delfino 
Executado(s): Ronaldo da Silva Rocha e Carla Torres Lima Silva Rocha

TERMO DE REDUÇÃO DE PENHORA
Aos trinta dias (30) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezoito
(2018), nesta  cidade  e  Comarca  de  Uberaba,  Estado  de  Minas  Gerais,
compareceram  os  exequentes  João  Delfino,  casado,  inscrito  na  OAB/MG
n.17.890 e CPF n.318.706.788-34 e André Menezes Delfino, casado, inscrito
na OAB/MG n.71.050 e CPF n.863.192.646-91, ambos brasileiros,  neste ato
representados por seu procurador, Dr. Luciano Borges Camargos, inscrito na
OAB/MG  sob  nº  126.056,  e  nos  termos  da  petição  de  ID  48459749,
requereram a REDUÇÃO DA PENHORA que recaiu sob imóvel descrito na
matrícula n°458,  do Livro 2-A, do Cartório  de Registro  de Imóveis  da
Comarca  de  Conquista-MG  e  termo  ID  15416770, para  constar  área
penhorada de 24,00 hectares. Por despacho exarado conforme ID 62613302,
o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, Dr. Nilson de Pádua Ribeiro Júnior,
deferiu  a  redução e  ordenou a  lavratura  deste  termo para  todos  os  fins  de
direito, nos moldes acima, restando ratificados os demais dizeres do termo de
penhora ID 15416770.  NADA MAIS. Do que, para constar, aos vinte e dois
(22) dias do mês de maio (05) de dois mil e dezenove (2019), lavrei o presente
termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Elci José
de Oliveira Júnior, Gerente da Secretaria da 5ª Vara Cível,  em substituição
legal,  assino  digitalmente  em  consonância  com  o  disposto  no  art.5º,  da
Portaria Conjunta n.411/PR/2015.
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