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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0000570-95.2011.815.1201.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Araçagi.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Danilo Freitas Leite.
ADVOGADO: Humberto de Sousa Félix (OAB-RN 5069).
APELADO: Sérgio Murilo Veríssimo de Andrade.
ADVOGADO: Elton Olímpio de Medeiros Maia(OAB-RN 5913).

EMENTA:  EMBARGOS  DE  TERCEIROS. CONSTRIÇÃO  DE  VEÍCULO.
TERCEIRO  DE BOA-FÉ.  DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA REALIZADA
EM  AÇÃO  EXECUTIVA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE  CITAÇÃO  DE  LITISCONSORTE  PASSIVO  NECESSÁRIO.
COMPROVAÇÃO  DA  REALIZAÇÃO  DO  ATO  CITATÓRIO.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  PENHORA SOBRE VEÍCULO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
AQUISIÇÃO DO BEM ANTERIOR A CONSTRIÇÃO. SÚMULA N.º  375, DO
STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375, STJ).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0000570-95.2011.815.1201, em  que  figuram  como  partes  Sérgio  Murilo
Veríssimo de Andrade, Danilo Freitas Leite e Antônio Ronaldo de Oliveira Leite.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, conhecer do Apelo, rejeitada a preliminar de nulidade
da Sentença, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO.

Danilo de Freitas Leite  interpôs  Apelação contra a Sentença, f. 125/126,
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araçagi, nos autos dos Embargos
de  Terceiros  ajuizado em face dele  e  de Antônio Ronaldo de Oliveira  Leite  por
Sérgio  Murilo  Veríssimo  de  Andrade,  que  julgou  procedente  os  Embargos,
declarando  ineficaz  a  penhora  realizada  no  processo  executório,  mantendo  a
propriedade e  posse do veículo em favor  do Embargante,  ao fundamento de que
restou demonstrado que o negócio jurídico foi realizado de boa-fé.

Em suas razões, f. 129/136, o Apelante requereu inicialmente o deferimento
da gratuidade judiciária, e arguiu a preliminar de nulidade da Sentença, ao argumento
de que não foi respeitada a formação do litisconsórcio passivo necessário, haja vista
que não foi realizada sua citação.

No mérito, alegou que restou caracterizada a má-fé do Apelado, porquanto
tenha ele adquirido o veículo após o ajuizamento da Execução em que ocorreu a
penhora. 

Pugnou pelo provimento do Apelo para que a Sentença seja anulada e, caso
ultrapassada a nulidade suscitada, o pedido julgado improcedente.



Sem Contrarrazões, Certidão de f. 165.

Desnecessária a intervenção ministerial 

É o Relatório.

Ante  a  presunção  de  veracidade  de  que  goza  a  alegação  de  insuficiência
financeira deduzida por pessoa física, nos termos do art. 99, §3º, do CPC1, concedo a
gratuidade da justiça.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Argui o Apelante a preliminar de nulidade da Sentença, alegando a ausência
de  sua  citação,  entretanto,  verifica-se  nos  autos  que  ele  foi  citado  por  meio  de
Mandado juntado aos autos às f. 122, motivo pelo qual a rejeito.

O Embargante ajuizou os presentes Embargos de Terceiro, por meio do qual
pretende a desconstituição da penhora  realizada  na  Execução  nº  0004261-
98.2003.815.1201  movida  em  face  do  Embargado,  que  recaiu sobre o veículo
Mitsubishi  L200,  placa  MNY0333,  cor  preta,  ano  2000,  do qual afirma ser o
proprietário.

Verifica-se dos documentos acostados aos autos que o Apelado/Embargante
firmou  contrato  particular  de  compra  e  venda  do  veículo  objeto  dos  autos,  em
05.06.2006, f. 21, e a penhora ocorreu em 14.05.2010, quatro anos após a aquisição
do bem.

Competia  ao  Embargado  comprovar  que  o  Embargante  tinha  ciência  da
execução e, por conseguinte, sua má-fé ou da participação em simulação capaz de
ensejar o reconhecimento de fraude à execução, o que não ocorreu.

Corroborando  esse  entendimento  a  Súmula  375,  editada  pelo  Superior
Tribunal  de  Justiça  no  sentido  de  que  o  reconhecimento  da  fraude  de  execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente2.

Posto  isso, conhecido  o  Apelo,  rejeitada  a  preliminar  de  nulidade  da
Sentença, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de julho de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à
sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 CPC,  Art.  99.  O  pedido  de  gratuidade  da  justiça  pode  ser  formulado  na  petição  inicial,  na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. […].
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
[…]. 

2 Súmula 375, STJ - “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.


