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APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EM
FACE  DE  SUPOSTA  PERDA  DE  OBJETO.
INOCORRÊNCIA. PENHORA  “ON  LINE”.
DEVOLUÇÃO  DO  VALOR  USADO  PARA  O
PAGAMENTO DE DÍVIDA DO CÔNJUGE. DÍVIDA
CONTRAÍDA ANTES DO CASAMENTO.NULIDADE
DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  (…)  a  Recorrente,  nos  Embargos  de  Terceiro,
discutia  a  legalidade  desse  ato  constritivo  por  ter
atingido  valores  que  não  deveriam  se  comunicar
para efeito de pagamento de dívida do seu esposo,
contraída  antes  do  casamento  e  que,  por
consequência, não beneficiou a entidade familiar, é
obvio  que  o  interesse  da  Embargante  não
desapareceu, dai residindo o desacerto da decisão
do juízo “a quo”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em  PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 629.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANE CAVALCANTI

BRANDÃO inconformada com a sentença  de  fls.40/41  que julgou  extinta  a

Ação de Embargos de Terceiro, proposta contra Adnilma Lins Brandão.
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Alega ter o juiz de primeiro grau liberado valores penhorados

sem o julgamento dos Embargos de Terceiro,  já em tramitação. E mais,  ter

expedido alvará sem publicação/intimação da decisão que deferiu a liberação

da quantia sub judice. Requer a reforma do julgado.

Contrarrazões pela embargada às fls.608/614.

O Ministério Público ofertou parecer sem manifestação sobre o

mérito (fls.620/61).

É o relatório.

VOTO

De início registro que o feito foi autuado como “Embargos do

Devedor”, quando se trata de “Embargos de Terceiro”.

Feito  esse  esclarecimento,  se  vê  que  ANE  CAVALCANTI

BRANDÃO  moveu  Embargos  de  Terceiro  em  face  de  ADNILMA  LINS

BRANDÃO, alegando que a Embargada moveu Ação Ordinária de Cobrança e

posterior  Execução  de  Título  Judicial,  nos  autos  do  processo  nº

200.1997.120397-7, intentado contra o Sr. Esperidião da Silva Brandão Filho,

esposo dela, Embargante.

Disse a Embargante que a dívida do seu esposo não trouxe

nenhum benefício  para a família  do Executado,  até porque essa dívida era

preexistente ao casamento, pelo que a determinação de penhora “on line” das

contas/poupanças dela Embargante, na qualidade de cônjuge do devedor, deve

ser cancelada.

Pois bem. Às fls. 40/41, o juiz do feito extinguiu os Embargos

de Terceiro sem resolução do mérito, entendendo que houve acordo entre as

partes  que  compõem a  “execução  judicial”  da  Ação  de  Cobrança,  quando,

então, as contas bloqueadas foram liberadas, desaparecendo, na sua ótica, o

interesse da Embargante em relação aos presentes Embargos.
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Entendo que incidiu em equívoco o juiz de primeiro grau.

Ora,  como  informado  nas  razões  recursais,  e  antes  da

realização do mencionado acordo, houve liberação dos valores bloqueados na

conta poupança da Embargante, totalizando mais de R$ 40.000,00(quarenta

mil reais).

Se  a  Recorrente,  nos  Embargos  de  Terceiro,  discutia  a

legalidade desse ato constritivo por ter atingido valores que não deveriam se

comunicar para efeito de pagamento de dívida do seu esposo, contraída antes

do casamento e que, por consequência, não beneficiou a entidade familiar, é

obvio  que  o  interesse  da  Embargante  não  desapareceu,  dai  residindo  o

desacerto da decisão do juízo “a quo”.

É  que,  em  sendo  julgados  procedentes  os  Embargos  de

Terceiro, a Embargante faz jus a devolução da quantia que indevidamente fora

levantada de sua conta poupança.

Com essas considerações, ANULO a sentença que extinguiu o

feito sem apreciação do mérito, devendo os autos retornarem ao primeiro grau

de jurisdição para o exame da matéria de fundo dos Embargos de Terceiro.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

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

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 07 de abril de 2015.
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Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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