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APELAÇÃO. EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  AÇÃO
CIVIL  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE.
RESSARCIMENTO  AO  MUNICÍPIO.  FASE  DE
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  CONSTRIÇÃO
DE  BENS  DO  PROMOVIDO.  ALEGAÇÃO  DE
PENHORA DE  IMÓVEL  RURAL  PERTENCENTE
AO  PROMOVENTE.  TESE  REPELIDA.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
CONFIGURAÇÃO  DE  FRAUDE  À  EXECUÇÃO.
PROPRIEDADE  RURAL  ALIENADA  APÓS  O
TRÂNSITO  EM  JULGADO  DE  AÇÃO  APTA  A
PROMOVER  POSSÍVEL  INADIMPLÊNCIA  DO
EXECUTADO.  ELEMENTO  SUBJETIVO
PRESUMIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A
SANÇÃO PROCESSUAL DECORRENTE DO ART.
18, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA, DESPROVIMENTO. 

-  Havendo por  ocasião  da  alienação  ação  contra  o

Apelação Cível nº 0003936-71.2015.815.0371                                                              1



promovido  em  ação  por  ato  de  improbidade
administrativa, capaz de reduzi-lo à insolvência, não
há como afastar a certeza de que a venda do imóvel
foi feita em fraude à execução e, por consequência, é
ineficaz para os termos da execução.

-  A alienação de imóvel capaz de tornar insolvente
executado  é  elemento  suficiente  a  comprovar  a
fraude  à  execução,  e  rejeitar  embargos  de  terceiro
alusivo ao mesmo bem.

- A responsabilidade do litigante de má-fé decorre de
possível  ilícito  processual,  quando  confirmado
quaisquer  das  atitudes  previstas  no  art.  17,  do
Código  de  Processo  Civil,  vigente  à  época  do
processo,  implicando  em  multa  de  1%  (hum  por
cento) sobre o valor da causa, nos ditames dos arts.
17 e 18, da predita codificação. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Antônio Tomaz Neto  opôs os  presentes  Embargos
de Terceiro, fls. 02/07, contra o Ministério Público Estadual oficiante na Promotoria
de  Sousa,  visando  à  desconstituição  da  constrição  judicial  do  imóvel  intitulado
Fazenda Várzea do Riacho e Viração, no Município de São José da Lagoa Tapada –
PB, discriminação à fl. 18, imposta na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa nº  0003166-93.2006.815.0371,  movida  pelo referido  Parquet,  em
desfavor  de  Cláudio  Antônio  Marques  de  Sousa,  à  alegação  de  que  o  bem em
questão  lhe  pertenceria.  Portanto,  postulou a ação em testilha,  a  fim de excluir a
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propriedade rural da penhora imposta nos autos apartados.

Devidamente  citado,  o  Ministério  Público  Estadual
apresentou contestação às fls. 35/37, e, após fazer um apanhado de datas, entendeu
que a venda do imóvel se deu em fraude à execução, postulando pela improcedência
do pedido, sobretudo, com a condenação do autor em litigância de má-fé.

Ao sentenciar, o Juiz de Direito rejeitou os Embargos 
de Terceiro, fls. 38/41, nestes termos:

DIANTE O EXPOSTO, com base no art. 269, I,  do
CPC,  JULGO  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO,
mantendo incólume a penhora fustigada.

Inconformado, o  autor  interpôs a  APELAÇÃO,  fls.
44/50,  rememorando os fatos processuais, no sentido de declarar a inexistência de
má-fé  apta  a  caracterizar  a  fraude  à  execução,  porquanto  a  Súmula  nº  375,  do
Superior Tribunal de Justiça, depende do registro da penhora ou da prova de má-fé,
não  bastando,  para  tanto,  o  ajuizamento  de  ações  contra  o  devedor.  Com  isso,
autoriza-se  a  desconstituição  do  entendimento  proferido  pelo sentenciante,
notadamente em decorrência da declaração firmada na fl. 41, quando afirmou que
“não  restou devidamente  comprovada”  a  litigância  de  má-fé  processual.  Postula,
assim, pela reforma da sentença, com a exclusão do bem penhorado na constrição
judicial, autos apensos.

O recorrido, por seu turno, apresentou contrarrazões,
fls.  59/68, rebatendo os termos da apelação, ao tempo em que pontuou as seguintes
alegações:  da  necessidade  do  registro  de  penhora;  da  inexistência  de  má-fé  do
adquirente; do pedido de execução da sentença feito somente após a aquisição do
imóvel;  da  não  caracterização  de  insolvência  do  devedor.  Por  fim,  pugnou  pelo
desprovimento do reclamo.  

A  Procuradoria de Justiça,  através da Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fl.  76, opinou pela intimação do insurgente, a fim
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de  pagar  o  preparo,  ou  juntar  prova  do  respectivo  recolhimento,  sob  pena  de
deserção, e, por conseguinte, de inadmissibilidade recursal.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  impende  consignar  que  a  intimação
para apelação deu-se em 23 de novembro de 2015, fl. 42, razão pela qual o presente
recurso será apreciado sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
porquanto em vigor à época do sobredito ato processual.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS
INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A
DECISÃO ATACADA.  TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO.
DÍVIDAS  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES.
AUSÊNCIA  DE  PERSONALIDADE  JURÍDICA.
SÚMULA  N.  525/STJ.  INCIDÊNCIA.  CERTIDÃO
POSITIVA  DE  DÉBITOS  COM  EFEITO  DE
NEGATIVA.  RECURSO  ESPECIAL
PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  Consoante  o
decidido  pelo  plenário  desta  corte  na  sessão
realizada  em  09.03.2016,  o  regime  recursal  será
determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional  impugnado.  Assim  sendo,  in  casu,
aplica-se o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 1973.
II.  O  acórdão  recorrido  está  em  confronto  com  a
orientação desta corte, segundo a qual "a Câmara de
Vereadores  não  possui  personalidade  jurídica,
apenas  personalidade  judiciária,  somente  podendo
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demandar  em juízo  para  defender  os  seus  direitos
institucionais ", nos termos da Súmula n. 525/STJ. III.
Considerando  ser  o  município  responsável  pelas
dívidas  contraídas  pela  Câmara  de  Vereadores  e  a
existência  de  dívida  tributária  desta,  é  legítima  a
recusa  da  Fazenda  Nacional  de  expedir  a  certidão
negativa de débito.  CND ou a certidão positiva de
débitos com efeitos de negativa. Cpd-en em favor da
municipalidade.  IV.  o  agravante  não  apresenta,  no
regimental,  argumentos  suficientes  para
desconstituir  a  decisão  agravada.  V.  Agravo
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.410.919;
Proc. 2013/0346814-5; PE; Primeira Turma; Relª Minª
Regina Helena Costa; DJE 26/04/2016) - sublinhei.

Ainda com base no Enunciado Administrativo nº 02,
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Em reforço, é válido trazer a lume decisão proferida
por esta  Corte de Justiça,  da lavra da Desembargadora  Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti,  registrada como Apelação Cível nº 0008420-79.2014.815.0011 –
Campina Grande:

APELAÇÃO  CÍVEL  –  REGRAS  DE  DIREITO
INTERTEMPORAL - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
E  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ANTES  DA
VIGÊNCIA DO CPC/2015 – ANÁLISE DO RECURSO
SOB  O  REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI
5.869/73.
Os atos jurídicos processuais  (sentença e Apelação)
que  tiveram  seus  efeitos  consumados  ainda  sob  a
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égide do regramento anterior devem ser apreciados
de acordo com os ditames elencados no CPC de 1973,
mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da
Lei  nº 13.105/20151,  privilegiando as disposições de
direito intertemporal estabelecidas em seu art.  14 e
1.046, bem como os axiomas constantes no art. 1º da
nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal (…).

Começo  por  refutar  a  alegação  da  representante
ministerial, alusivo à possível deserção da peça apelatória, com ulterior chamamento
do recorrente, a fim de pagar o preparo, ou recolher, pois, na fl. 41, o Juiz de Direito
concedeu  à  justiça  gratuita  pleiteada  pelo  autor  no  item  5,  do  rol  de  pedidos
formulado às fls. 06/07, tornando despicienda a intimação do insurgente.

Prosseguindo, a pretensão recursal não se credencia
ao acolhimento. 

É  cediço  o  cabimento  de  embargos  de  terceiro
quando a constrição judicial por penhora incidir em bem de terceiro que não é parte
do  processo,  seja  a  título  de  propriedade  ou  posse,  a  fim  de  que  o  bem  seja
manutenido ou restituído, consoante se atesta da transcrição do  então  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.
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Segundo Pontes de Miranda: 

Os embargos de terceiro são a ação do terceiro que
pretende  ter  direito  ao  domínio  ou  outro  direito,
inclusive a posse,  sobre os bens penhorados ou por
outro modo constritos. (In. Comentários ao Código de
Processo  Civil,  Tomo  XV.  Rio  de  Janeiro,  Forense,
1977, p. 04).

No  entanto,  a  procedência  do  pedido  formulado
requer aquisição lícita, para assim fazer incidir a Súmula nº 375, do Superior Tribunal
de Justiça, abaixo reproduzida:

O reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova da
má-fé do terceiro adquirente.

Acontece que, no caso em epígrafe, o embargante, ora
recorrente, visando à comprovação da propriedade do imóvel denominado Fazenda
Várzea do Riacho e  Viração,  juntou certidão cartorária  de fls.  17/21,  adquirido de
Cláudio Antônio Marques de Sousa, em 04 de novembro de 2010. Data esta posterior
ao trânsito em julgado da mencionada ação de improbidade, manejada em desfavor
do antigo proprietário, dando ensejo a configuração de fraude à execução.

Com efeito, nos moldes do art. 593, II, do Código de
Processo Civil, considera-se fraude à execução, “quando, ao tempo da alienação ou
oneração,  corria  contra  devedor  demanda  capaz  de  reduzi-lo  á  insolvência”.
Exatamente a conjuntura dos autos, como bem declarou o magistrado às fls. 39/40:

(…) Assim, uma vez reconhecida que a propriedade
do  imóvel  já  pertenceu  ao  executado,   Cláudio
Antônio Marques de Sousa, bem como a realização da
alienação do bem penhorado em favor do embargante
após  ciência  da  sentença  que  determinou  a
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condenação na obrigação de pagar, resta comprovada
a fraude à execução.
Registre-se,  por  oportuno,  que  as  declarações  de
rendimentos  e  bens  do  executado,  Cláudio  Antônio
Marques de Sousa, constantes no processo principal,
evidenciam que com a alienação dos bens penhorados
e que são objeto destes embargos (Fazenda Várzea do
Riacho e Viração), tornou-se ele insolvente, eis que não
tem bens suficientes para saldar a execução em apreço.
Dessa forma, está mais do que evidenciada a fraude à
execução, na medida em que o executado, ciente de
sua obrigação de pagar a quantia, alienou os imóveis
em apreço, tornado-se insolvente.

De fato, ao compulsar os autos em apenso, tombados
sob o nº  0003166-93.2006.815.0371,  constata-se na certidão de fl.  685,  o trânsito em
julgado  da  ação  de  improbidade  administrativa  movida  contra  Cláudio  Antônio
Marques de Sousa, antigo proprietário do imóvel em referência, em 14 de setembro
de 2010.  Em sequência, na certidão de inteiro teor,  lançada pelo 1º Cartório – Reg.
Geral de Imóveis -  Reg. de Títulos e Documentos – Tabelionato, precisamente na fl.
18, a compra do imóvel data de 04 de novembro de 2010, ratificando a situação acima
declinada no art. 593, da mencionada codificação.  

Do cotejo dessas datas, inequívoca a fraude declarada
no pronunciamento judicial fustigado.

Acerca da presunção de fraude quando se aliena bens
após a citação em processo que venha a tornar o devedor insolvente,  colaciono os
seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS À
PENHORA.  CONDENAÇÃO  EM  AÇÃO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  E  POSTERIOR
EXECUÇÃO EXECUTADO QUE ALIENA E NOMEIA
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O  MESMO  IMÓVEL  À  PENHORA.  FRAUDE  À
EXECUÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  PENHORA.
RECURSO  DESPROVIDO.  A  fraude  de  execução
consiste,  basicamente,  na  alienação  ou  oneração  de
bens sem reserva de patrimônio suficiente para fazer
frente a uma obrigação pecuniária que já vem sendo
objeto de discussão judicial. (TJPR; ApCiv 1004633-6;
Foz do Iguaçu; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv.
José Roberto Pinto Júnior; DJPR 13/09/2013; Pág. 214) .

E,
 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA.
FRAUDE  À  EXECUÇÃO.  Decisão  que  rejeitou  o
pedido  de  fraude  à  execução.  Imóvel  alienado  na
pendência  da  Ação.  Alienação  ocorrida  antes  do
trânsito em julgado da sentença condenatória na qual
o  agravado  é  réu,  bem como antes  de  instaurada  a
execução do julgado. Não é necessário que a demanda
esteja na fase executória ou tenha sido definitivamente
julgada.  Tampouco  se  exige  a  prova  da  má  fé  do
adquirente  para  se  configurar  a  fraude  à  execução,
bastando que ao tempo da  alienação corria contra o
vendedor  demanda  capaz  de  levá-lo  à  insolvência.
Fraude à  execução reconhecida. Precedentes. Decisão
reformada.  Recurso  provido.  (TJSP;  AI  2141775-
47.2015.8.26.0000;  Ac.  9020291;  Jales;  Quinta  Câmara
de  Direito  Público;  Relª  Desª  Maria  Laura  de  Assis
Moura Tavares; Julg. 26/11/2015; DJESP 21/01/2016).

Outro  ponto  a  merecer  destaque  concerne  ao
afastamento da litigância de má-fé do recorrente, que em nada se refere à ausência de
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má-fé, ventilada na Súmula nº 375, do Superior Tribunal de Justiça. 

Cuida-se,  tão  somente, de  negativa  a  súplica
ministerial de fl. 37, quando requer a condenação do autor na multa prevista no art.
18,  do Código de Processo  Civil,  sanção de órbita  meramente processual,  quando
constatada a responsabilidade da parte que provocou dano, tipificado nas alíneas do
art.  17, não se confundindo,  por obviedade,  ao elemento subjetivo pressuposto da
fraude à execução.

 
Logo,  de  acordo  com  os  argumentos  acima

expendidos,  desponta  a  necessidade  de  se  negar provimento  a  sublevação  do
recorrente, mantendo irretocável a sentença.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO. 

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, Promotora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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