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APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO
À  PENHORA.  IMÓVEL.  REALIZAÇÃO.
EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  INSURGÊNCIA DOS
PAIS  DA  EXECUTADA.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  BEM
PERTENCE  À  FAMÍLIA,  NÃO  PODENDO  SER
NOMEADO  PELA  FILHA  DO  CASAL.
PROCURAÇÃO  OUTORGADA  PELOS
EMBARGANTES.  DOCUMENTO  VÁLIDO  E
PERFEITO.  POSSIBILIDADE  DE  VENDA,
ALIENAÇÃO  E  ONERAÇÃO.  COMPROVAÇÃO
NOS  AUTOS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

-  Admite-se  o  cabimento  de  embargos  de  terceiro,
quando a constrição judicial por penhora incidir em
bem de outrem, que não é parte do processo, seja a
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título  de  propriedade  ou  posse,  a  fim  de  ser
manutenido ou restituído, nos termos do art. 1.046, e
§ 1º, do Código de Processo Civil. 

- Cabe aos embargantes, quando da petição inicial ou
durante a  instrução probatória,  acostar  aos  autos  a
prova documental necessária à comprovação de suas
assertivas.

-  Depreendendo-se  dos  autos  escritura  pública  de
compra e venda, oriunda do cartório de registro de
imóveis,  é  de  se  considerar  válida  a  nomeação  de
bem à penhora realizada por quem possui poderes
para alienar ou onerar o imóvel, sem reservas.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  34/38,  interposta  por
Sebastião  Rufino  de  Medeiros  e  Maria  Socorro  Honório  de  Medeiros contra
sentença, fls. 30/32, proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Cajazeiras,  que julgou improcedentes  Embargos de Terceiro opostos
pelo Banco do Brasil S/A, mantendo incólume a penhora questionada nos autos, em
decisão assim consubstanciada:

Isto posto, atendendo ao mais que dos autos consta e
princípios  de  direito  atinentes  à  espécie,  julgo
improcedente  o  pedido  formulado  nos  autos  dos
embargos de terceiro,  processo  n.  0132009003048-0,
permanecendo incólume a penhora questionada. Em
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consequência, condeno o embargante ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que
fixo  em  R$  500,00  (quinhentos  reais),  ficando  o
pagamento  suspenso  em  face  da  gratuidade
processual deferida, nos temos da lei 1060/50.

Em  suas  razões,  os  recorrentes  fazem  um  breve
resumo  da  lide,  acrescentando  que  a  sentença  não  restou  fundamentada  em
jurisprudência atualizada, assim como que não resta dúvida sobre o fato de que o
imóvel estaria na sua meação, porquanto o débito foi contraído por sua filha, não se
revertendo em benefício da família. Ao final, pedem a reforma da sentença, a fim de
que sejam acolhidos os embargos de terceiro, decretando-se a nulidade da penhora e
excluindo-a da constrição judicial, fls. 34/38.

Contrarrazões,  limitando-se a ratificar as  razões de
execução e pedir a manutenção da sentença, fls. 46/50.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, opinou pelo desprovimento do recurso, fls.
72/75.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  Banco  do  Brasil  S/A  aforou Ação  de  Execução
(Processo  nº  0003203-35.2004.815.0131)  em  desfavor  de  Maria  Aparecida  de
Medeiros - ME, empresa de Maria Aparecida de Medeiros, apontando com dívida,
uma  cédula  de  crédito  industrial,  no  valor  de  R$  61.592,63  (sessenta  e  um  mil,
quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos). O bem restou nomeado
à penhora pela executada e efetivamente penhorado à fl. 93. Diante de tal situação, os
pais da executada interpuseram embargos de terceiro, alegando, para tanto, que são
os reais proprietários do imóvel, bem de uso familiar. 
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O  incidente  tomou  curso  regular,  sustando-se  a
execução, tendo a Magistrada a quo julgado improcedente o pedido. O decisum restou
assim fundamentado, fl. 31:

Note-se  que  os  embargantes  em  momento  algum
questionaram  a  autenticidade  e  validade  da
procuração que fundamentou a nomeação e penhora
do bem, limitando-se a  alegar  que o imóvel  ainda
está em seu nome, em face da ausência de qualquer
transcrição no registro imobiliário. 

Inconformados,  os  embargantes  apelaram,
ratificando as razões iniciais e pedindo a reforma da decisão atacada.

Pois  bem.  Admite-se  o  cabimento  de  embargos  de
terceiro, quando a constrição judicial por penhora incidir em bem de outrem, que não
é parte do processo, seja a título de propriedade ou posse, a fim de ser manutenido
ou restituído, consoante se atesta da transcrição do art. 1.046, e § 1º, do Código de
Processo Civil:

Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo, sofrer
turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de
apreensão  judicial,  em  casos  como  o  de  penhora,
depósito,  arresto,  seqüestro,  alienação  judicial,
arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá
requerer  lhe  sejam  manutenidos  ou  restituídos  por
meio de embargos.
§  1º.  Os  embargos  podem  ser  de  terceiro  senhor  e
possuidor, ou apenas possuidor.

Cabíveis na hipótese os presentes embargos, cumpre
examinar o real proprietário do bem em contenda.
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Em que pese a escritura pública de compra e venda,
fl. 58, autos em apenso, estar incompleta, digo, sem a última folha, pode-se observar
adiante,  procuração  pública  datada  de  29/11/2014,  na  qual  Sebastião  Rufino  de
Medeiros e Maria Socorro Honório de Medeiros nomeiam sua procuradora, a filha
do  casal,  Maria  Aparecida  de  Medeiros  Silva,  concedendo-lhe  poderes  para
“prometer  vender,  vender,  ou  fazê-lo  em  caráter  definitivo,  ceder,  permutar,
hipotecar, negociar ou por qualquer forma a título onerar e alienar a quem convier,
pelo preço e condições, que convencionar o imóvel” em questão, fl. 59. 

A  nomeação  do  bem  à  penhora  pela  filha  dos
embargantes, como se vê, é, a princípio, plenamente válida.

Por outro quadrante, para provar o contrário,  cabia
aos  embargantes,  quando  da  petição  inicial  ou  durante  a  instrução  probatória,
acostar aos autos a prova documental necessária à comprovação de suas assertivas. É
o que preconiza o art. 396, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art.  396. Compete à parte instruir a petição inicial
(art.  283),  ou  a  resposta  (art.  297),  com  os
documentos destinados a provar-lhe as alegações. 

Sobre  o  ônus  probatório,  assevera  Humberto
Theodoro Júnior:

No processo civil, onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência  ou  interesse  da  parte,  assume  especial
relevância  a  questão  pertinente  ao  ônus  da  prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados
seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar,
nem à  parte  contrária  assiste  o  direito  de  exigir  a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo
que o litigante assume o risco de perder a causa se
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não provar  os  fatos  alegados dos  quais  depende a
existência  do  direito  subjetivo  que  pretende
resguardar  através  da  tutela  jurisdicional.  Isto
porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente.” (In. Curso
de Direito Processual Civil, vol. I, 34ª ed, p. 373). 

Mais adiante, conclui dizendo:

Cada  parte,  portanto,  tem  o  ônus  de  provar  os
pressupostos  fáticos  do direito  em que se baseia  a
pretensão  do  autor,  todo  o  ônus  probatório  recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova,
o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a
veracidade  do  fato  constitutivo  do  seu  pretenso
direito.  Actore  non probante  absolvitur  reus.  (obra
citada, p. 374). 

Ainda, Antônio Carlos Araújo Cintra, Ada Pelegrini
Grinover e Cândido Rangel Dinamarco: 

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita
o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto
no art. 333 do Código de Processo Civil, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo
do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. (In. Teoria Geral do Processo,16ª ed, p. 350). 

Os  embargantes/apelantes,  contudo,  não  se
desincumbiram de seu ônus. 

Isso  porque,  apesar  dos  embargantes/apelantes
aduzirem que se trata de imóvel de sua propriedade, destinado ao uso da família,
Apelação Cível nº 0003048-56.2009.815.0131 6



não podendo ser alvo de penhora por nomeação de sua filha, não se desincumbiram
de demonstrar  qualquer  nulidade ou vício  na procuração  que,  indubitavelmente,
fora-lhe outorgada.

Diante  do  panorama  apresentado  e  do  acervo
probatório  encartado,  como  escritura  pública  de  compra  e  venda,  oriunda  do
cartório  de  registro  de  imóveis,  conclui-se  que  a  tese  aventada  pela  parte
embargante  não  merece  guarida,  sendo,  portanto,  válida  a  nomeação  à  penhora
realizada pela filha deles, a quem fora conferido poderes para alienar ou onerar o
imóvel, sem reservas.

À luz dessas considerações, mantenho a sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 06 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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