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A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  PENHORA
DE IMÓVEL. DEFESA DA MEAÇÃO. BEM
ADQUIRIDO ANTES DA CONTRAÇÃO DE
NÚPCIAS  COM  A  EMBARGANTE.
ADOÇÃO DO REGIME  DE  SEPARAÇÃO
DE BENS. IMÓVEL QUE NÃO INTEGRA A
MEAÇÃO  DA  ESPOSA.  EMBARGANTE
QUE  NÃO  PODE  SER  CONSIDERADA
TERCEIRA NA RELAÇÃO PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE  ATIVA  DECLARADA.
EXEGESE  DO  ART.  1.046,  §  3º  DO
CPC/73.  IMPENHORABILIDADE  DE  BEM
DE FAMÍLIA. INOCORRÊNCIA RECURSO
DESPROVIDO.

1. Conforme  consubstanciado  na
Súmula 134 do STJ1, admite-se a utilização
dos  embargos  de  terceiro  para  que  o
cônjuge  defenda  a sua meação.  No caso
em  apreço,  o  imóvel  penhorado  foi
adquirido pelo marido da recorrente antes
da celebração do casamento, ao passo que
o  regime,  escolhido  pelo  casal,  foi  o  da
separação total de bens. Nesse cenário, tal
imóvel não integra a meação da autora, ora
recorrente, não se configurando a situação

1 Súmula  134  do  STJ:  Embora  intimado  da  penhora  em imóvel  do  casal,  o  cônjuge  do
executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação.
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prevista no § 3º, do art. 1.046 do Código de
Processo Civil/73.

2.  É de ser afastado o argumento de
que o imóvel penhorado se trata de bem de
família e, por esse motivo, não poderia ser
constritado.  Eis  que  a  embargante,  ora
recorrente,  não demonstrou ser o alegado
imóvel  bem  de  família,  ou  pequena
propriedade rural, ou ainda de único imóvel
residencial do casal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima, 

ACORDAM, os integrantes da Terceira Câmara Cível do
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à unanimidade,  em  NEGAR
PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl. 45.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Marizete Fidelis
Oliveira Guilhermino da Silva contra sentença, de fls. 18-19, prolatada
nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, demandada judicializada
pela recorrente em face do Ministério Público do Estado da Paraíba, que
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da
embargante, sob o fundamento de que a parte autora, por ser casada
sob o regime de bens de separação obrigatória (art. 1.641, II, do CC),
não possui legitimidade para afastar a constrição.

Em suas  razões,  defende  a  recorrente  sua legitimidade
ativa,  porquanto  é  casada com o executado  o  que a legitima a  opor
embargos de terceiro para defesa de sua meação. Aduz que em nenhum
momento foi citada para a ação principal, o que tornaria nula a execução,
além do que o imóvel  penhorado se constitui  bem de família,  sendo,
portanto, impenhorável. Ao final, pugna pelo provimento do recurso (fls.
20-29).

Contrarrazões  às  fls.  32-35,  pela  manutenção  da
sentença.

É o relatório.
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VOTO

Inicialmente,  tenho  que  a  fundamentação  do  presente
recurso deve pautar-se nas disposições contidas no Código de Processo
Civil de 1973, porquanto a sentença recorrida fora proferida sob a égide
daquele diploma legal.

Pois bem.

Defende a recorrente sua legitimidade ativa, porquanto é
casada com o executado o que a legitimaria a opor embargos de terceiro
para defesa de sua meação do imóvel penhorado. 

Contudo, não lhe assiste razão.

Com efeito, segundo o § 3º, do art. 1.046 do Código de
Processo Civil/73, o cônjuge só pode ser considerado terceiro para fins
de oposição  de  embargos  de  terceiro  quando  defender  "a  posse  de
bens dotais, próprios, reservados ou de sua meação". 

Ocorre que, na hipótese, o bem penhorado jamais fez ou
fará  parte  da  meação  da  apelante,  porquanto  tendo  os  nubentes
(executado e embargante) adotado o regime de separação de bens (f.
13), o que significa dizer que os bens os quais o devedor possuía antes
do casamento estão expressamente excluídos da comunhão, conforme
dispõe os arts. 1.687 e 1688 do Código Civil/2002. Senão vejamos:

Art.  1.687.  Estipulada  a  separação  de  bens,  estes
permanecerão sob a administração exclusiva de cada um
dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar
de ônus real. 

Art. 1.688. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir
para as despesas do casal na proporção dos rendimentos
de seu trabalho e de seus bens,  salvo  estipulação em
contrário no pacto antenupcial. 

Apreciando  caso  semelhante,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça  assim decidiu: 

(…)

Admite-se a utilização dos embargos de terceiro para que
o  cônjuge  defenda  a  sua  meação,  conforme
consubstanciado na Súmula 134 desta Corte. A hipótese
em tela, no entanto, apresenta peculiaridade relevante. O
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imóvel foi adquirido pela mulher do recorrente antes
da  celebração  do  casamento.  Em  sendo  o  regime,
escolhido pelo casal, o da comunhão parcial de bens,
tal  imóvel  não  integra  a  meação  do  autor,  não  se
configurando a  situação prevista  no  §  3º  do  artigo
1.046  do  Código  de  Processo  Civil.  (REsp  n.
231.364/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 21-10-1999). 

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO  JULGADOS
IMPROCEDENTES.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE
ATIVA.  SUSCITADA  DE  OFÍCIO.  DEFESA  DE  BEM
HAVIDO PELO CÔNJUGE EM RAZÃO DE SUCESSÃO
HEREDITÁRIA.  BENS  QUE  NÃO  SE  COMUNICAM.
INAPLICABILIDADE  DO  ART.  1.046,  §  3º,  CPC.  1.
Apelação  interposta  para  desconstituir  sentença  que
julgou  improcedentes  os  embargos  manejados  pelos
cônjuges  dos  proprietários  do  bem  alienado.  2.  No
regime  da  comunhão  parcial  excluem-se  da
comunhão os  bens havidos antes do matrimônio  e
que  lhe  sobrevierem  por  herança,  assim,  como no
regime da separação legal, os bens pertencentes ao
outro consorte, sobretudo, antes do enlace. Logo, os
cônjuges não podem discutir a penhora recaída sobre
imóvel, através de Embargos de Terceiro, eis que, à
luz do art.  1.046,  § 3º, do  CPC, considera-se terceiro
legitimado apenas o cônjuge quando defende a posse
de bens pertencentes a sua meação.  3.  Ilegitimidade
declarada  ex  officio.  Embargos  de  Terceiro  julgados
extintos,  nos  termos  do  art.  267,  VI,  do  CPC efeito
translativo. (APL 200930105934 PA, Relator Celia Regina
de Lima Pinheiro, Publicação 01/04/2013). 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  -  PENHORA  DE  IMÓVEIS  -
RESGUARDO  DA  MEAÇÃO  DA  ESPOSA  -
IMPOSSIBILIDADE  -  ALEGADA  VIOLAÇÃO  À  COISA
JULGADA  -  INOCORRÊNCIA  -  DISCUSSÃO
DELINEADA  NO  ÂMBITO  DA  CONSTITUIÇÃO DA
HIPOTECA JUDICIÁRIA - MOTIVOS E VERDADE DOS
FATOS  QUE  PERMANECEM  LIVRES  PARA  NOVA
APRECIAÇÃO JUDICIAL - BENS ADQUIRIDOS ANTES
DO CASAMENTO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL
DE BENS - INCOMUNICABILIDADE - ALEGADA UNIÃO
ESTÁVEL  PRÉ-NUPCIAL  -  QUESTÃO  QUE  ESTÁ
SENDO DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO COMPETENTE
- DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.l. (...) 2
- Não há possibilidade de defesa da pretensa meação
pela primeira recorrente, se os bens imóveis, objeto
de penhora, constituem bem pessoal de seu cônjuge,
já  que  adquiridos  anteriormente  ao  casamento,
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realizado sob o regime de comunhão parcial de bens.
Quanto  a  alegação  de  união  estável  anterior  ao
casamento,  este  Juízo  não  detém  competência  para
analisar a questão, que, aliás, está sendo discutido em
outra seara. (10641942 PR 1064194-2 (Acórdão), Relator
Luiz Lopes, Publicação 21/11/2013).

Ora, in casu, o imóvel foi adquirido antes do casamento (f.
14), o qual fora contraído sob o regime de separação de bens (f. 13).
Logo, a apelante não pode defender meação inexistente, razão por que é
de  ser  reconhecida  sua  ilegitimidade  ativa,  o  que  afasta  a  alegada
nulidade do processo de execução por ausência de citação.

Demais disso, é de ser afastado o argumento de que o
imóvel  penhorado se trata de bem de família e,  por esse motivo,  não
poderia ser constritado.

Eis que a embargante, ora recorrente, não demonstrou ser
o alegado imóvel bem de família, ou pequena propriedade rural, ou ainda
de único imóvel residencial do casal.

Ao contrário, a penhora firmada nos autos (f. 16) se deu
sobre parte mínima da propriedade, a qual possui uma extensão de mais
de 34 hectares (f.  14),  vez que a constrição se deu sobre apenas 04
(quatro) lotes de terreno (medindo 6X20 metros), o que não impede a
utilização da propriedade.

Some-se,  ainda,  que  a  penhora  se  deu  sobre  terrenos
ainda não edificados, conforme certificou o Oficial de Justiça (fl. 16), o
que  afasta  a  alegação  de  utilização  do  imóvel  como  residência  da
unidade familiar.

Em arremate, observa-se que o executado firmou recibo
de entrega da declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural
– ITR (fl. 15), onde informou residir em imóvel localizado na zona urbana
do Município onde situa o imóvel constritado, o que reforça ainda mais
não ser este o único bem do casal,  sendo de rigor, a manutenção da
penhora realizada sobre o imóvel. 

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
IMPENHORABILIDADE  DE  BEM  DE  FAMÍLIA.
INOCORRÊNCIA.  Considerando  que recentemente  o
agravante/executado  passou  a  residir  em  Catuípe,
bem  como  seu  endereço  residencial,  nos
documentos  do processo  principal,  apontam que o
executado reside em Ijuí, para comprovação de que o
imóvel penhorado, em Catuípe, seria o único imóvel
para residência da família, não bastava a juntada de
certidão do registro de imóveis de Catuípe. Caso em
que se  mantém a  decisão  que  afastou a  alegação  de
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impenhorabilidade do imóvel penhorado, por ser bem de
família.  NEGADO  PROVIMENTO.  (Agravo  de
Instrumento  Nº  70058334970,  Oitava  Câmara  Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Rui  Portanova,
Julgado em 08/05/2014).

EXECUÇÃO - IMÓVEL CONSTRITO - BEM DE FAMÍLIA
–  IMPENHORABILIDADE.  Reveste-se  de
impenhorabilidade  o  único  imóvel  em  que  os
devedores  comprovadamente  fixam  sua  residência,
vedado o desmembramento do acréscimo que,  embora
nele existente, integra o bem de maneira a preservar sua
finalidade  residencial.  Aplicação  da  Lei  nº  8.009/90.
Recurso  não  provido.  (AC  10105062036071001  MG,
Relator Saldanha da Fonseca, Publicação 31/01/2014).

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO AO  RECURSO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença de primeiro grau.

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

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida
Campelo, Promotora de Justiça. 

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

           Juiz Ricardo Vital de Almeida
                          Relator 
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