
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000391-04.2004.815.0201 - 1ª Vara de Ingá
RELATOR    : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE      : Luana Mirella Martins Rufino Alves
ADVOGADO     : Amanda Costa Souza Villarim (OAB/PB 13.314)
APELADO      : Francisco Pereira das Neves e Antônio Pereira das Neves
ADVOGADO     : Neuri Rodrigues de Sousa (OAB/PB 9.009)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO — NULIDADE 
DO  TÍTULO  —  EXTINÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DO 
MÉRITO  —  TRANSAÇÃO  IMOBILIÁRIA  —  IMÓVEL 
PERTENCENTE  A  MENOR  DE  IDADE  —  AUSÊNCIA  DE 
PARTICIPAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  — 
IRRESIGNAÇÃO — MANUTENÇÃO — DESPROVIMENTO. 

– “É obrigatória a intervenção do Ministério Público para assegurar que os  
interesses dos menores se acham preservados.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta  por  Luana Mirella  Martins 
Rufino Alves, contra sentença (fls. 143/144v) que, proferida nos autos da Ação de Execução 
proposta pela recorrente em face de  Francisco Pereira das Neves e Antônio Pereira das 
Neves, reconheceu a  nulidade  do  título  e  extinguiu  o  processo  sem resolução do  mérito, 
condenando a exequente nas despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 
500,00 (quinhentos reais), ficando a sua exigibilidade suspensa em virtude da concessão da 
gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Nas  razões  recursais  (fls.  148/150),  a  requerente  pugna  pelo 
provimento  do  recurso  para  reformar  a  sentença,  dando  continuidade  ao  processo  de 
execução.

Sem contrarrazões (fl.157).
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Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 
163/164) opinando pelo provimento parcial do recurso para reformar a sentença  no tocante à 
condenação da autora em honorários sucumbenciais, tendo em vista ser beneficiária de justiça 
gratuita.

É o relatório. Voto.

A  demandante  ingressou  com  Ação  de  Execução  afirmando  a 
realização de acordo extrajudicial, cujo objeto foi a compra de uma parte de suas terras pelos 
demandados.  Diante  do  não  cumprimento  da  avença,  ingressou com a  presente  demanda 
pugnando pelo pagamento do valor acordado, com juros e correção monetária, bem como pelo 
pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução.

Na  sentença,  o  magistrado  entendeu  que  o  título  extrajudicial  que 
embasa  a  presente  execução se  encontra  incerto  e,  por  esta  razão,  ausente  o  requisito  de 
exigibilidade, com base no art. 267, IV do CPC e, de ofício, reconheceu a nulidade do título, 
extinguindo o processo sem resolução do mérito.

 Inconformada, a parte autora apresentou recurso apelatório pugnando 
pela reforma da sentença para dar continuidade à execução.

Pois bem.

A legislação confere executividade ao documento particular assinado 
pelo devedor e por duas testemunhas, mas é necessária que esta obrigação seja certa, líquida e 
exigível, consoante os arts. 784 e 786, do Código de Processo Civil. 

 Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 
III  –  o  documento  particular  assinado  pelo  devedor  e  por  2  (duas)  
testemunhas; 

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a  
obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

In  casu,  o  título  extrajudicial  acostado  aos  autos  (fl.  08)  foi 
formalizado  entre  Antônio  Pereira  das  Neves,  Francisco  Pereira  das  Neves  e  José  Eliton 
Alves, com anuência dos advogados Edson Pereira e Osmar T. S. Júnior.

Como se observa dos autos, José Eliton Alves, genitor da recorrente, 
firmou com os recorridos acordo de compra e venda de uma parte das terras pertencentes à 
apelante, na época menor de idade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ocorre que o pagamento não foi  efetuado e,  diante da alegação de 
preencher todos os requisitos de validade e exigibilidade, ingressou com a presente Ação de 
Execução buscando o cumprimento da obrigação avançada alhures.

Como visto  na  legislação  supracitada,  notadamente  no  art.  786  do 
CPC,  a  execução  pode  ser  instaurada  caso  o  devedor  não  satisfaça  a  obrigação,  sendo 
necessária que ela seja certa, líquida e exigível.
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O  documento  juntado  ao  caderno  processual  não  cumpre  tais 
requisitos, não sendo passível de execução, por ausência de certeza. As partes que assinaram 
tal documento acordando a compra e venda são pessoas diversas da promovente.

Doutra banda, embora José Eliton Alves seja genitor da demandante, 
transacionou bem que pertencia à sua filha, na época menor de idade, sem autorização judicial 
e sem a intervenção do Ministério Público, imprescindível nestes casos, embarrando nos arts. 
82 e 279 do CPC.

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta)  
dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei  
ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: 
II – interesse de incapaz;  

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não  
for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. 

Assim, na época da formação do título, a autora era menor de idade e 
não  foi  assistida  pelo  representante  do  Ministério  Público,  acarretando  em  nulidade  de 
natureza insanável o acordo extrajudicial, perdendo as características de higidez e validade.

Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ACORDO 
EXTRAJUDICIAL  FIRMADO  ENTRE  AS  PARTES  SENTENÇA 
HOMOLOGATÓRIA  IRRESIGNAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO 
AUSÊNCIA  DE  INTERVENÇÃO  OBRIGATÓRIA  DO  PARQUET 
INTERESSE DE MENOR NULIDADE DA SENTENÇA PRECEDENTES 
DO STJ PROVIMENTO MONOCRÁTICO. CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO 
DE ALIMENTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.  
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  INTERVENÇÃO  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. Noticiado acordo extrajudicial entre a  
representante dos alimentados e o alimentante, é obrigatória a intervenção  
do Ministério  Público para assegurar que os interesses  dos  menores se  
acham  preservados.  .  Recurso  especial  conhecido  e  provido,  para  
determinar a anulação da sentença e determinar a intervenção do parquet.  
STJ  REsp  896310/RS,  Rel.  Ministro  ALDIR  PASSARINHO  JUNIOR, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 26/02/2009.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 03020100026068001, - Não  
possui -, Relator Márcio Murilo da Cunha Ramos , j. em 27-09-2012) 

Sendo assim, outro caminho não resta senão o da nulidade do título 
extrajudicial  por  desobediência  aos  pressupostos  exigidos  e  a  consequente  extinção  do 
processo sem resolução do mérito.

Feitas estas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo a 
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento,  Exmo. Des. Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides 
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(relator), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz, a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Alcides  Orlando  Moura  Jansen, 
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000391-04.2004.815.0201 - 1ª Vara de Ingá

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta  por  Luana Mirella  Martins 
Rufino Alves, contra sentença (fls. 143/144v) que, proferida nos autos da Ação de Execução 
proposta pela recorrente em face de  Francisco Pereira das Neves e Antônio Pereira das 
Neves, reconheceu a  nulidade  do  título  e  extinguiu  o  processo  sem resolução do  mérito, 
condenando a exequente nas despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 
500,00 (quinhentos reais), ficando a sua exigibilidade suspensa em virtude da concessão da 
gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Nas  razões  recursais  (fls.  148/150),  a  requerente  pugna  pelo 
provimento  do  recurso  para  reformar  a  sentença,  dando  continuidade  ao  processo  de 
execução.

Sem contrarrazões (fl.157).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 
163/164) opinando pelo provimento parcial do recurso para reformar a sentença  no tocante à 
condenação da autora em honorários sucumbenciais, tendo em vista ser beneficiária de justiça 
gratuita.

É o relatório.

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 04 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                    Relator
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