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Processo no

Classe
Autor
Réu
Tipo

00025 12-25.20 I 8.4.0 1 .3 503
EMBARGOS DE TERCEIROS
ANA PAULA COUTINHO MEDICI SOARES
UNIAO/FAZENDA NAC IONAL
..c))

SENTENCA

r. Rnr,aróRro.

Trata-se de embargos de terceiros propostos por ANA PAULA COUTINHO MEDICI SOARES
em face da UNIÃO, objetivando o carrcela-".tto do leilão judicial do imóvel objeto da matrícula n"
20.970 do CRI de Rio Verde/GO, designado para o dia 07/08/2018.

Em síntese, sustenta a embargante sua legitimidade na condição de cônjuge do executado Márcio
José Soares, representante e proprietário da empresa executada J.S. Armazéns Gerais Ltda., cujo
matrimônio data de 0210911988, realizado sob o regime de comunhão parcial de bens. Informa que
o matrimônio antecede a aquisição das quotas pelo Sr. Márcio José Soares, realizadu è-
0lll2l1997, o que lhe dá direito a 50o/o das quoras.

Alega a subavaliação do imóvel penhorado nos autos da execução fiscal n'2006.35.03.005176-4,
argumentando que a avaliação realizada em 1l de março de 2014, por ocasião da penhora e
depósito, não observou os critérios das normas estabelecidas pela ABNT u ser uuierida por
profissional qualificado pelo IBAPE, sendo passível de desconstituição. Diz que a aferição correta
da avaliação do imóvel demanda que o procedimento seja realizado por profissional cadastrado
junto ao IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Engenharia, segundo as nonnas
da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, destacando as NBR I4653-L,NBR 14653-2
e NBR 14653-5.

Argui, ainda, que o valor avaliado pelo Oficial de Justiça sequer aproxima da realidade negocial do
mercado da região industrial de Rio Verde, visto o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pãr metro
quadrado estipulado ao terreno não reflete o preço de venda das áreas da região. Aduz, também, que
o metro quadrado de construção das edificações fora avaliado em R$ 374,89 (trezentos e setenta e
quatro reais e oitenta e nove centavos), ao passo que o preço mínimo de construção básica de
galpões industriais está estipulado pelo valor de RS 678,05 (seiscentos e setenta e oito reais e cinco
centavos), considerando o Custo Unitário Básico de Construção - CUB do mês de junho/2018
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divulgado pelo SINDISCON/GO - Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Goiás em
projetos de padrão galpão indusfial. Salienta que as edificações avaliadas foram construídas em seu
entorno de sapatas de concreto armado de grande profundidade, além das vigas estruturais que
supofiam estrutura metálica com vão supelior a 48 metros em extensão linear, estando o preço de
avaliação do metro quadrado em valor superior ao definido pelo CUB divulgado pelo
SINDISCON/GO,

Bate pela imprescindibilidade de avaliação do imóvel através de Engenheiro Civil qualificado pelo
IBAPE, utilizando-se das normas técnicas da ABNT.

Afirma que o oficial de justiça não considerou em sua reavaliação realizada em 0410612018, as
instalações, equipamentos e maquinários agregados às edificações.

Defende que se o imóvel for levado à hasta pública pelo valor de reavaliação em R$ 1 3.8 1 I . 140,
73 (Treze milhões, oitocentos e onze mil, cento e quarenta reais e setenta e três centavos) será
praticado o preço vil, pois, sob análise lato sensu, o imóvel atualmente está avaliado em preço
superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

Feitas as considerações fático-jurídicas, a embargante solicita tutela de urgência apta a suspender a
hasta publica do bem imóvel objeto da matrícula n" 20.970 do Cartório de Registro de Imóveis de
Rio Verde designada por este Juízo para o dia 07/0812018.

Juntou procuração e demais documentos (fls. 141111). Custas iniciais recolhidas (fl. 112).

Este Juízo, por meio da Decisão proferida em 03/08/2018 (fls. 1141119), indeferiu o pedido de
tutela de urgência, determinando a manutenção do leilão judicial designado para o dia 0710812018.

Citada, a União impugnou os embargos de terceiro, sustentando que a embargante se limita a alegar
que houve erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, não sabendo demonstrar,
fundamentadamente, o erro. Sustenta, ainda, que não existem provas nos autos que sustem a
alegação de o irnóvel possui valor superior a R$ 25.000.000,00. Requer a improcedência dos
embargos de terceiro (fl.s l2lll22).

Em 2lllll20l8, comparece aos autos a parte embargante, requerendo a juntada de Laudo Técnico
de Avaliação do imóvel penhorado, o qual aduz que o valor do imóvel alcança o montante de R$
25.552.836,00. Pugna pela homologação do referido valor (fls. 123l185).
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Pormeio da Decisão proferida em 08/05/2019 (fls. 187/189), este Juízo deferiu o pedido de tutela
de urgência para determinar a suspensão do leilão judicial designado para a data de 11106/2019 nos
autos da execução fiscal no 2006.35.03 .005176-4, e determinou, ainda a intimação da União para
que se manifestasse conclusivamente se concorda com o valor atribuído ao imóvel penhorado.

Manifestando-se em 16/0512019 (fls. 190/193), a União afrrmou, em síntese, que"talvez seja o caso
de uma nova avaliação sobre o imóvel penhorado nos auÍos (área + edificações/equipamentos).",
mas que, "antes de se manifestar sobre o valor atribuído ao imóvel penhorado nos autos (no
momento de Rß 25.552.836,00), requer-se, em homenagem aoprincþio da segurança jurídica, o
deferimento de ordem de nova avaliação sobre o referido bem por parte do oficial de justiça, nos
termos dos arts. 872 e 873 do CPC."

Vieram-me os autos conclusos.

II. FUNDAMENTAÇÃO.

Analisando detidamente os autos, verifico que a embargante ANA PAULA COUTINHO MEDICI
SOARES busca com a presente ação o cancelamento do leilão judicial designado para o dia
0710812018, por entender que o imóvel penhorado foi subavaliado.

Consoante disposição legal, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de
constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
(art. 674 do Código de Processo Civil). Além disso, considera-se terceiro ) para ajuizamento dos
embargos o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação
(art.674, $2o, I, do Código de Processo Civil).

No caso, conquanto a embargante alegue ter direito à 50% (cinquenta por cento) das quotas que seu
cônjuge (Márcio José Soares - também executado) possui junto à empresa executada 1JS Armazéns
Gerais Ltda), e, portanto, direito a ter seus bens resguardados de eventual expropriação em
condições incompatíveis com a realidade do mercado, a sua legitimidade para ajuizai a presente
demanda é manifestamente descabida, haja vista não estarmos diante do direito ã. -"uçào u qu.
se refere o art.674, $2o, I, do Código de Processo Civil.

O imóvel penhorado pertence à pessoa jurídica JS Armazéns Gerais Ltda, ou seja, não se confunde
com o patrimônio de seus sócios, de modo que não há se falar que a embargante tenha direito aos
bens individualmente considerados da pessoa jurídica, tanto que o Código Civil em seu art. 978
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disciplina que "O empresdrio cusado pode, sem necessidede de outorge coniugal, quølquer qae
seia o regime de bens, alienar os imóveís que integrem o patrimônio tla 

"*prrio 
oo groi,í-Ioi d"

ônus real.".

,4 ,.E dizer, os cônjuges dos sócios, independentemente do regime de bens, não detém legitimidad e para
se imiscuir nas questões afetas às empresas, tal como a alienação de bens imóveis, ou a instituição
de garantia real sobre eles. Nessa linha de intelecção, não possuem legitimidade passiva para
questionar o valor atribuído aos bens da pessoajurídica seja na alienação particular de tens, seja na
alienação judicial destes.

Possibilitar que os cônjuges dos sócios, simplesmente porque possam ter futuramente direito à 50%
(cinquenta por cento) das quotas que a este pertençam, possam intervir na forma pela qual a pessoa
jurídica gere seu patrimônio, equivale a condicionar a validade dos atos praticados pelâ empresa ao
consentimento dos referidos cônjuges, fato que vai de encontro à personificação da sociedaãe e sua
autonomia patrimonial.

Demais, consoante pertinentes ensinamentos proferidos Marlon Tomazzetet,"Em síntese, o cônjuge
çlue se separou judicialmente de um sócio e os herdeiros do cônjuge de um sócio não se tornam
proprietários das quotas, mas apenas titulares do direito à participação nos lucros e no aceyyo
social.".

Firme nessas premissas, entendo que a parte autora não possui legitimidade para ajuizar os
presentes embargos de terceiro.

Por outro lado, caso desconsiderada fosse a ilegitimidade passiva da embargante, o prosseguimento
do feito esbarraria na perda superveniente do interesse processual. Explico.

O interesse de agir é caracterizado pela necessidade e adequação da medida postulada. O ingresso
em juízo é necessário quando há a pretensão resistida, ou para ser mais exato, quando a parte
adversa nega-se a cumprir a pretensão espontaneamente. Em outras palawas, o interãsse de agìr ou
processual consiste na utilidade potencial da jurisdição, vale dizer, a jurisdição deve ser apta a
conferir alguma vantagem ou benefício jurídico ao postulante.

Nesse sentido, sustenta DanielAmorim Assumpção Neves2:

l TOMAZZETE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria e direito societário, v.1.84.ed. rev. atual. São
Paulo:Atlas, 2017. Pá9. 400.
2 NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 10a.ed. -
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"Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida
pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, hovendo a
lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá
interesse de agi4 porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da
vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a
solucionar seus conflitos de interesse por essos vios alternativas. Na ¡uitsdiçao
voluntária há lide presumida, conforme analisado no Capítttlo I, itàm 1.7.1.3,
decorrendo a necessidade da própria previsão legal que obriga as partes à
int erv enç ão j ur is dic i on al.
Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a
resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Sendo à na"
consubstanciada numa resislência à pretensão de obtenção de um bem da vida,
cabe ao autor requerer uma prestação jurisdicional que seja apta o afastar essa
resislência, com isso liberando seu caminho para a obtenção do bem da vida
pretendido."

In casu, não há utilidade no prosseguimento dos presentes embargos de terceiro, dado que, em
atenção ao princípio da economia processual, adoto para a realização do teilão judicial
designado para o dia ll/0612019, a estimativa apresentada pela embargante por meio do Laudo
Pericial acostado às fls. I24ll85 destes embargos (art. 87 7 ,I, do CPC), qual seja, RS 25.552.836,00
(vinte e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais), por
entender que o laudo reflete com maior f,rdelidade o preço de mercado do imóvel penhorado na
execução fiscal, haja vista ter sido elaborado de forma técnica por engenheiro civil.

Destaco, contudo, não existir, primafacie, prejuízo à embargada/exequente, porquanto, além do seu
crédito ser inferior ao valor do bem penhorado (fls. 1941208), o valor da avaiiação do imóvel é
matéria que não se sujeita à coisa julgada, haja vista a possibilidade de nova avaliação caso se
verifique a presença de alguma das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil, em
especial da hipótese prevista no seu inciso II, qual seja, majoração ou diminuição no valor do bem.

Verba honorária.

As verbas de sucumbência regem-se pelo princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa ao
litígio, se vencido, deve arcar com tais verbas. Todavia, no caso, entendo que nem a embargante
nem a embargada deram causa à ação.

Salvador: Ed. JusPodivm, 2018

,þ
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Como pode se observar pelos autos da execução, de fato, a reavaliação do imóvel objeto da penhora
fora realizada sem a devida técnica que bem de tamanha complexidade e valor exigia - a avaliação
do terreno fora feita com base em um imóvel similar existente em leilão judicial e ã edificação fãra
avaliada mediante a aplicação de índice de depreciação da tabela da RFB (fls. 176/177 da execução
n'2006.35.03.005176-4). Em outras palavras, fora a atecnia da reavaliação judicial que deu causa
aos presentes embargos.

Com efeito, deixo de condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, devendo cada parte arcar com as custas quejá despendeu.

III. DISPOSITIVO.

ANtC O CXPOStO, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE ATIVA C A AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da
fundamentação. Cada parte deverâ arcar com as custas que já despendeu.

Não concedo à embargante o benefício de granridade da justiça, porquanto não comprovou a
alegada insuficiência de recursos para arcar com os módicos encargos processuais da Justiça
Federal, nos termos do artigo 5", LXXIV da Constituição Federal.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Outras providências.

A fim de possibilitar a realização do leilão designado para o dia 1110612019, acolho, por ora, o valor
estimado pela embargante para o bem penhorado, qual seja, R$ 25.552.836,00 (vinte e cinco
milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais).

Registro que, caso reste infrutífero o leilão judicial, não há óbice à realização de nova avaliação
judicial, desde que presente uma das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução fiscal n" 2006.35.03.005176-4, dando-se
prosseguimento aos atos expropriatórios.

Documcnto assinado digital
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Rio Verde/GO,22 de maio de 2019

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA
JUTZ FEDERAL
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