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APELAÇÃO  –  EMBARGOS  DE  TERCEIRO  –
TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE
VEÍCULO  –  RESTRIÇÃO  – SISTEMA  RENAJUD –
VENDA ANTERIOR – IRRELEVÂNCIA – ALIENAÇÃO
INDEVIDA – FRAUDE À EXECUÇÃO – ART. 185 DO
CTN – RECURSO REPETITIVO – APLICABILIDADE
AO CASO EM CONCRETO – DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

De acordo com o art.  185 do CTN,  a oneração  ou
alienação de bens, rendas ou direitos após a inscrição
em dívida  ativa  de  crédito  tributário  presume-se  em
fraude à execução. Vale dizer, a presunção de fraude é
jure et de jure, sendo irrelevante a existência ou não de
boa-fé do terceiro adquirente. (AgRg no REsp 1517454/RS,
Rel.  Ministra  DIVA  MALERBI  (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em
16/06/2016, DJe 24/06/2016)

Vistos, etc.
 
Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  23/29)  interposta  por  Disnoga

Transporte Ltda-ME buscando reformar a sentença (fls. 20) proferida pelo Juízo
de  Direito  da  Vara  Única  da  Comarca  de  Alagoa  Grande,  nos  autos  dos
Embargos de Terceiro opostos pelo apelante contra o Estado da Paraíba, que
rejeitou  liminarmente  os  embargos  por  entender  como  válida  a  restrição
imposta em relação ao veículo alienado.

Declarou, ainda, a nulidade do contrato de compra e venda do
veículo celebrado entre o embargante e Joseildo Mariano da Silva. 

Em  apelação,  o  autor  sustenta:  1)  a  existência  de  erro  de
julgamento ao pontuar que o a parte executada já tinha ciência da execução
fiscal quando realizou a venda do bem; 2) o apelante não tinha conhecimento
do processo executivo; 3)  o veículo ao tempo da compra não tinha nenhuma
restrição; 4) embora não tenha realizado perante o Detran a transferência no
prazo de trinta dias, tal  fato apenas constitui  irregularidade administrativa, o
que não afasta a boa fé do adquirente.
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Ao  fim,  requer  o  provimento  integral  do  recurso,  para  sejam
acolhidos os embargos.

Intimado para apresentar contrarrazões, o apelado manifestou-se
pelo desprovimento do recurso, fls. 47/49.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento do recurso,
sem manifestação de mérito, fls. 36/37.

É o relatório.

Decido.

Os embargos de terceiro constituem medida cabível para aquele
que, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus
bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito,
arresto,  sequestro,  alienação  judicial  e  outros,  conforme  orientação  do  art.
1.046 do CPC/1973.

Condição indispensável, portanto, ao ajuizamento desta medida
processual é a existência de ato constritivo sobre o bem de pessoas estranhas
à lide instaurada, devendo o embargante comprovar a sua posse e a qualidade
de  terceiro,  sob  pena  de  não  ser  satisfeita  sua  pretensão,  art.  1050  do
CPC/1973.

No  caso  dos  autos,  verifica-se  que  o  embargante  interpôs  os
presentes  Embargos  de  Terceiros  afirmando  que  o  veículo  com  restrição
judicial nos autos da ação de execução nº 000074369.2013.815.0031 é de sua
propriedade. Afirma que o adquiriu,  em março de 2015,  de boa-fé, antes da
inclusão  da restrição realizada pelo  RENAJUD,  em 06/10/2015,  embora  no
documento da transferência do veículo somente conste o reconhecimento de
firma do anterior proprietário em 18 de agosto de 2015.

Por  conta  disso,  o  apelante  sustenta  que  não  houve  fraude  à
execução  intentada,  conquanto  ao  tempo da  compra  do  veículo  não  havia
nenhuma restrição, administrativa ou judicial. 

Com  efeito,  embora  a  tese  recursal  cinjam-se  às  assertivas
constantes no relatório supra, é oportuno esclarecer que dada a existência de
Recurso Repetitivo a respeito de tema aplicável aos autos, é despiciendo o
enfrentamento de toda a temática apontada pelo recorrente.

Conforme  dito,  o STJ,  ao  julgar  o  REsp  1141990/PR,  sob  a
sistemática de recurso repetitivo, assentiu:

PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C,  DO  CPC.   DIREITO  TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  FRAUDE  À  EXECUÇÃO  FISCAL.
ALIENAÇÃO  DE  BEM  POSTERIOR  À  CITAÇÃO  DO  DEVEDOR.
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -
DETRAN.  INEFICÁCIA  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO.  INSCRIÇÃO  EM
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DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.
[…] 
 9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz
a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas,  ou seu
começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a
reserva  de  meios  para  quitação  do  débito,  gera  presunção  absoluta
(jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao
regime  do  direito  processual  civil);  (b) a  alienação  engendrada  até
08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial
para  caracterizar  a  fraude  de  execução;  se  o  ato  translativo  foi
praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei
Complementar  n.º  118/2005,  basta  a  efetivação  da  inscrição  em
dívida ativa para a configuração da figura da fraude;[…] 11. Recurso
especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.
(REsp  1141990/PR,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  SEÇÃO,
julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Igualmente é prudente que seja destacada a redação do artigo
185 do CTN: “presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou
rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda
Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa." Já o seu
parágrafo único  reza: “o disposto neste artigo não se aplica na hipótese de
terem  sido  reservados,  pelo  devedor,  bens  ou  rendas  suficientes  ao  total
pagamento da dívida inscrita.”

Aplicando tais transcrições ao caso em concreto, e considerando
que a ação de execução foi proposta em 2013 (00074369.2013.815.0031), por
óbvio,  remonta  ter  sido  a  inscrição da dívida  anterior  a  esta  data.  Logo,  a
prática de atos de oneração ou alienação após a inscrição da dívida ativa,
presume-se como fraudulento.

Portanto,  ainda  que  a  adquisição  do  bem  tenha  ocorrido  em
março  de  2015,  o  reconhecimento  da  firma  da  assinatura  emitida  no
documento de  transferência do veículo  ocorrido em 18 de agosto de 2015,  a
inclusão da restrição pela RENAJUD, em 06/10/2015,  a  inscrição da dívida
ativa antecedeu a todos estes atos, pois, repito, a execução é de 2013.

Assim, a alienação de bens por sujeito passivo em débito com a
Fazenda Pública, regularmente inscrito na dívida ativa, presume-se a prática da
ato fraudulento e foi o que ocorreu.

Como na espécie o vendedor já era inscrito na dívida ativa, não
poderia alienar o bem em questão (fls. 09), de modo que não há como acolher
a tese recursal, de inexistir óbice para a alienação do veículo.

A propósito:
 
AGRAVO   REGIMENTAL   NO   RECURSO   ESPECIAL.  FRAUDE  À
EXECUÇÃO. ESPECIALIDADE  DA  LEI  DE  EXECUÇÃO  FISCAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
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1.  Após  a  nova  redação  do  art.  185 do CTN pela LC 118/2005, a
oneração   ou   alienação  de  bens,  rendas  ou  direitos  após  a
inscrição em  dívida  ativa  de  crédito  tributário  presume-se  em
fraude à execução. Vale dizer, a presunção de fraude é jure et de
jure, sendo irrelevante a existência ou não de boa-fé do terceiro
adquirente.
2.  A  lei  especial  prevalece  sobre  a  lei  geral (lex specialis derrogat
lex  generalis),  por isso a Súmula 375 desta Corte não se aplica às
execuções fiscais. Precedente da Primeira Seção em sede de repetitivo
( REsp 1.141.990/PR).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  REsp  1517454/RS,  Rel.  Ministra  DIVA  MALERBI
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  TRF  3ª  REGIÃO),  SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016)

APELAÇÃO  CÍVEL -  TRIBUTÁRIO  -  EMBARGOS  DE  TERCEIRO  -
EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA EM DÍVIDA ATIVA - ESCRITURA DE
COMPRA E  VENDA LAVRADA ANTES  DA LAVRATURA DA CDA -
FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA - ART. 185 APLICÁVEL
À  ESPÉCIE  EM  SUA  REDAÇÃO  ORIGINAL  -  IRRELEVÂNCIA  -
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  [...].  Nas alienações efetivadas
até 8/6/2005, a caracterização da fraude à execução exigia citação
prévia no processo judicial; a partir da vigência da LC 118/2005,
basta  a  inscrição em dívida  ativa (REsp 1141990/PR,  julgado na
sistemática dos recursos repetitivos).  
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005940820128150161,  1ª  Câmara Especializada Cível,  Relator  DA
DESEMBARGADORA  MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES  BEZERRA
CAVALCANTI , j. em 18-04-2017) 

Diante  desse  cenário  e  de  que  a  inscrição  da  dívida  ativa
precedeu a alienação do veículo,  não deve ser acolhida a pretensão recursal,
exatamente de existência de presunção da prática de fraude à execução pelo
devedor (então vendedor do bem).

Diante de todo o exposto, nego provimento ao apelo para manter
a sentença. 

P. I. 

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
                  Relator

G/04
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"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO E PENHORA 
INEXISTENTES AO TEMPO DA ALIENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. 
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 
PROVIMENTO PARCIAL. O reconhecimento da fraude à execução depende do 
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, 
hipóteses não verificadas no caso concreto" (TJMG. Proc. 1.0145.12.076412-4/003. 
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Des. Rel. Amorim Siqueira. Dje 30/04/2015). 

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - FRAUDE À EXECUÇÃO - 
MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE - CONHECIMENTO DA DÍVIDA - PRESUNÇÃO - 
IMPOSSIBILIDADE. - Caracteriza-se a fraude à execução quando o devedor pratica 
atos de alienação ou oneração de bens que possam tornar inócuos, no futuro, os atos 
destinados à satisfação do crédito exequendo. 

- Inexistindo registro da penhora sobre bem alienado a terceiro, incumbe ao exequente e
embargado fazer a prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição 
judicial, agindo, assim, de má-fé". (TJMG. Proc. 1.0024.10.158337-5/001. Des. Rel. 
Alexandre Santiago. Dje 25/11/2014). 

AGRAVO   REGIMENTAL   NO   RECURSO   ESPECIAL.  FRAUDE  À  
EXECUÇÃO.
ESPECIALIDADE  DA  LEI  DE  EXECUÇÃO  FISCAL. DECISÃO DA 
PRESIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.  Após  a  nova  redação  do  art.  185 do CTN pela LC 118/2005, a oneração  ou  
alienação de bens, rendas ou direitos após a inscrição em  dívida  ativa  de  crédito  
tributário  presume-se  em  fraude à execução. Vale dizer, a presunção de fraude é jure et
de jure, sendo irrelevante a existência ou não de boa-fé do terceiro adquirente.
2.  A  lei  especial  prevalece  sobre  a  lei  geral (lex specialis derrogat  lex  generalis),  
por isso a Súmula 375 desta Corte não se aplica às execuções fiscais. Precedente da 
Primeira Seção em sede de repetitivo ( REsp 1.141.990/PR).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1517454/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 
24/06/2016)

Ademais, sequer há notícias de citação válida no processo executivo, bem como prova 
da insolvência do devedor, tampouco de que este seja o único bem do executado.

De igual modo, a existência de concluiu entre o embargante e o excutado Joseildo 
Mariano da Silva, ou prática de ato que constitua ação de má-fé do vendedor do bem.

Portanto, diante dessas circunstâncias e de que a restrição não existia ao tempo da 
alienação, deve ser acolhida a pretensão recursal, exatamente de inexistência de fraude à
execução, porquanto não se pode presumir a má-fé do embargante, terceiro adquirente, 
como também de que tal alienação tenha levado o executado  e vendedor do veículo à 
insolvência. 

Diante de todo o exposto, dou provimento ao apelo para reforma a sentença e 
desconstituir a restrição imposta perante o DETRAN-PB, em relação ao veículo descrito
às fls. 09 dos autos. 

É como voto.
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