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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DE
TERCEIRO  REJEITADOS  LIMINARMENTE.
INTEMPESTIVIDADE  NÃO  VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE  EXPEDIÇÃO  DE  ALVARÁ  OU
OUTRA  AUTORIZAÇÃO  PROCEDIDA  PELO
JUÍZO PARA O LEVANTAMENTO DA QUANTIA
PENHORADA  ELETRONICAMENTE.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO
APELO.

-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  situações  de
penhora eletrônica por meio do BACENJUD, decidiu
que  o  prazo  ad  quem  de  05  (cinco)  dias  para  a
apresentação de embargos de terceiro conta-se a partir
do momento em que o dinheiro penhorado é colocado à
disposição do credor/exequente por meio de alvará ou
de ordem de levantamento em seu favor, situação não
verificada no presente caso.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  126/157)  interposta  pela  FIORI
VEICOLO S.A., desafiando a sentença lançada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande, que, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos
em face de AMANDA DE LIMA SOUZA, rejeitou-os liminarmente, sob o fundamento de
flagrante intempestividade, conforme previsão do antigo art. 1.046 do CPC/73.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em suma, que a decisão deve
ser anulada,  primeiro porque não acolheu os embargos de declaração e promoveu uma
decisão surpresa, violando os artigos 9º e 10 do CPC/15, segundo porque os embargos não
são extemporâneos, pois o prazo para a oposição dos mesmos começa a contar  a  partir  da
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data da expedição do alvará, no caso de penhora eletrônica, o que ainda não aconteceu no presente
caso.

Contrarrazões apresentadas às fls. 205/213.

A Procuradoria  de  Justiça  alegou  que  a  lide  versa  sobre  direitos  patrimoniais
privados e disponíveis, afastando o interesse público que justifique a intervenção ministerial (fls.
343/344 e 352).

É o breve relato.

VOTO.

Antes de adentrar no mérito desta ação, é necessário fazer uma breve incursão na
movimentação do processo de conhecimento e, consequentemente, no cumprimento de sentença
que deu causa aos presentes embargos de terceiros.

A ação originária, Processo n. 0010151-86.2009.815.0011, foi ajuizada por Amanda
de Lima Souza,  visando à condenação das empresas  DAFRE DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA e
BOX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, em indenização por danos morais e materiais, haja vista
problemas relacionados à aquisição de uma motocicleta (vício do produto) pela autora.

A sentença de base extinguiu o feito originário, sem resolução do mérito, mas, após a
interposição  de  recurso  de  apelação  pela  autora,  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  deste
Tribunal deu provimento ao apelo, condenando as empresas demandadas ao pagamento de dano
material no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e moral também no importe de R$
6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Posteriormente, ainda no processo principal, a empresa DAFRE DA AMAZÔNIA
transigiu com a autora e lhe pagou o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), cujo
acordo foi homologado pelo juízo. 

A perfectibilização e quitação da transação, que estão devidamente comprovadas às
fls. 273/276 e fls. 279, sugerem um adimplemento global da responsabilidade por parte da primeira
promovida, o que poderia ensejar uma eventual cobrança regressiva em desfavor da outra empresa
demandada.

Transitado  em julgado,  a  autora/exequente  requereu  o  cumprimento  da  sentença
apenas contra a BOX COMÉRCIO DE MOTOS LTDA., no valor de R$ 35.470,11 (trinta e cinco
mil,  quatrocentos  e  setenta  reais  e  onze  centavos),  com o subsequente  bloqueio  eletrônico,  via
BACENJUD, do valor de R$ 5.339,20 (cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos),
devido ao saldo existente em conta bancária e, logo após, a referida empresa impugnou a penhora,
que foi rejeitada pelo juízo processante.

Devido a isso, a autora requereu novo bloqueio eletrônico no valor de R$ 36.047,23
(trinta e seis mil,  quarenta e sete reais e vinte e três centavos), desta vez indicando o CNPJ n.
09.326.514/0001-06, pertencente à empresa FIORI VEICOLO LTDA., ora apelante nestes autos,
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cuja restrição foi efetivada em 03 (três) contas bancárias, totalizando o valor de R$ 108.141,69
(cento e oito mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Em seguida, a BOX COMÉRCIO LTDA. impugnou mais uma vez a execução que,
igualmente,  foi  rejeitada,  gerando  a  interposição  de  agravo  de  instrumento,  ainda  pendente  de
julgamento, por parte da referida empresa.

Após este último ato processual, o feito principal foi suspenso em razão da oposição
destes embargos de terceiro por parte da empresa FIORI VEICOLO LTDA., cuja principal tese de
fundo é a de que fora realizada constrição indevida na conta do embargante, haja vista que não faz
parte da lide originária.

Entretanto, o juízo de base entendeu por rejeitar liminarmente os embargos, sob o
argumento da intempestividade, na forma do art. 1.046 do CPC/73.

Pois bem.

A principal  questão posta  nesta  Corte,  portanto,  gravita  em torno da nulidade da
sentença que entendeu que os embargos de terceiro foram protocolados a destempo, notadamente
quando asseverou que:

“No caso dos autos,  a parte promovida  BOX COMÉRCIO DE MOTOS
LTDA  empresa  participante  do  mesmo  grupo  empresarial  da  ora
embargante, ao ser intimada da penhora on line Bacenjud, ajuizou em data
de 06 de outubro de 2015, incidental impugnativa (fls. 338/356), a qual foi
rejeitada.

Nesse passo, adotando a data de 06 de outubro de 2015, como marco inicial
de cinco (ciência inequívoca), para a oposição de embargos, temos que a
presente  incidental  ajuizada  na  data  de  19  de  outubro  de  2015,  foi
processada bem além do prazo legal estabelecido no art. 1.048 do revogado
código processual, portanto intempestiva. 

(Grifos originais).

Veja-se, desse modo, que a magistrada de piso aplicou ao caso o art. 1.048 do antigo
CPC/73, o qual, aliás, foi praticamente reproduzido pelo atual art. 675 do CPC/15, in verbis:

CPC/73

Art. 1.048. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo
de  conhecimento  enquanto  não transitada  em julgado a  sentença,  e,  no
processo  de  execução,  até  5  (cinco)  dias  depois  da  arrematação,
adjudicação  ou  remição,  mas  sempre  antes  da  assinatura  da  respectiva
carta.

CPC/15

Art. 675 Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de
conhecimento  enquanto  não  transitada  em  julgado  a  sentença  e,  no
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cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias
depois  da  adjudicação,  da  alienação  por  iniciativa  particular  ou  da
arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Entretanto, tem razão o apelante, FIORI LTDA., quando alega que o fundamento da
sentença não contempla o entendimento da jurisprudência.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em situações de penhora eletrônica por meio
do BACENJUD, decidiu que o prazo ad quem de 05 (cinco) dias para a apresentação de embargos
de terceiro conta-se a partir do momento em que o dinheiro penhorado é colocado à disposição do
credor/exequente por meio de alvará ou de ordem de levantamento em seu favor. Neste exato termo,
vejamos o seguinte precedente:

PROCESSUAL  CIVIL.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  EM  VIRTUDE  DE  ACIDENTE  DO  TRABALHO.
SENTENÇA  EXEQUENDA  PROFERIDA  ANTES  DA  EC  N.  45/2004.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO DO ART.  535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO FINAL
DO  PRAZO.  PENHORA  ELETRÔNICA.  BACEN-JUD.  DATA  DA
ASSINATURA DO ALVARÁ AUTORIZADOR DE LEVANTAMENTO DOS
ATIVOS BLOQUEADOS. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
1. Após a promulgação da Emenda Constitucional n. 45, de 8/12/2004, que
alterou o art. 114 da Carta vigente, é da Justiça trabalhista a competência
para  processar  e  julgar  as  ações  de  indenização  por  danos  morais  ou
patrimoniais decorrentes da relação de trabalho, salvo nos casos em que já
houver sentença de mérito proferida pelo Juízo estadual  anteriormente à
edição da referida emenda. Nas hipóteses de existência de sentença anterior
à EC n. 45, a competência será da Justiça comum, onde tramitará a ação
até o trânsito em julgado e correspondente execução.
2.  Afasta-se  a alegada violação do art.  535 do CPC quando o  acórdão
recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração,
dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas
nas razões recursais.
3.  Em  hipótese  de  utilização  do  sistema  BACEN-JUD,  considera-se
realizada a penhora no momento em que se dá a apreensão do dinheiro
depositado  ou  aplicado  em  instituições  financeiras,  mas  a  alienação
somente ocorre com a colocação do dinheiro à disposição do credor, o que
acontece com a autorização de expedição de alvará ou de mandado de
levantamento em seu favor, devendo este ser o termo ad quem do prazo de
5 (cinco) dias para apresentação dos embargos de terceiro.
4. Recurso especial desprovido.
(REsp  1298780/ES,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015). (g.n.).

No caso em apreço, tais consequências não ocorreram, ou seja, ainda não houve a
expedição de alvará  ou outra  autorização procedida  pelo  juízo para o levantamento da quantia
penhorada  das  contas  bancárias  do  embargante,  situação  que  caracteriza  a  tempestividade  dos
presentes embargos.
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Aliás, em outra decisão recente, a Cote Cidadã adotou a tese, firmada em demais
precedentes, de que o terceiro alheio ao processo não está submetido ao prazo do art.  1.048 do
CPC/73, consoante abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
PENHORA, VIA BACENJUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
CONJUNTA.  EMBARGOS  DE  TERCEIROS.  ART.  1.048  DO  CPC/73.
INTEMPESTIVIDADE  AFASTADA.  ACÓRDÃO  EM  CONFORMIDADE
COM  A  JURISPRUDÊNCIA  ASSENTADA  NO  STJ.  DISSENSO
INTERPRETATIVO.  FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
TIDO  POR  VIOLADO.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  Nº  284  DO  STF.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
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. 2.  O
terceiro alheio ao processo pode defender sua posse sem estar submetido
ao prazo constante do art. 1.048 do CPC/73. Precedentes. 3. A ausência de
indicação do dispositivo legal a que se tenha dado interpretação divergente
pelo acórdão recorrido atrai o óbice previsto no enunciado da Súmula nº
284 do STF. 4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto
pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ
também  se  aplica  aos  recursos  especiais  interpostos  pela  alínea  c  do
permissivo constitucional.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1498587/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017). (g.n.).

Não cabe aqui discutir se a FIORI LTDA e a BOX COMÉRCIO LTDA fazem ou não
parte do mesmo grupo econômico, porquanto a sentença, ora combatida, rejeitou os embargos de
terceiro liminarmente, ante a tempestividade não verificada, devendo ser anulada para que outra
seja prolatada.

Também não é hipótese de julgamento do mérito dos embargos neste Tribunal, uma
vez que não incide, ao presente caso, a regra do § 3º1 do art. 1.013 do CPC/15.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO,  para
anular a sentença e, em consequência,  retornar os autos à Vara de origem para que o processo
retome a sua regular tramitação.

É como voto.

1 Art. 1.013.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Desembargador  Leandro dos Santos  e o Excelentíssimo Senhor Doutor  Tércio
Chaves de Moura  (Juiz convocado para substituir  a Excelentíssima Desembargadora Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti  Cléa Marinho
Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR

J/14 (J/06) – J/04(R)
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