
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002324-48.2014.815.0011.
ORIGEM: Vara de Feitos Especial da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Felinto Indústria e Comércio Ltda. - Massa Falida.
ADVOGADO: Thélio Farias (OAB-PB 9162).
APELADO: Banco Santander (Brasil) S.A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB-PB 17.314-A)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.  PEDIDO  DE  DECLARAÇÃO  DE  IMPOSSIBILIDADE  DE
ALIENAÇÃO  DOS  IMÓVEIS  OFERTADOS  COMO  GARANTIA  PELOS
SÓCIOS.  LEILÃO  EXTRAJUDICIAL.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO  PESSOAL.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA
DE  ORDEM  PÚBLICA.  CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  BENS  DE
PROPRIEDADE DOS SÓCIOS. AÇÃO AJUIZADA PELA PESSOA JURÍDICA.
DISTINÇÃO  ENTRE  A  PESSOA  JURÍDICA  E  SEUS  SÓCIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO.
ILEGITIMIDADE  ATIVA.  INTELIGÊNCIA  DOS  ARTS.  17  E  485,  VI,  DO
CPC/2015.  EXTINÇÃO, DE OFÍCIO,  DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. APELO PREJUDICADO.

1.  A legitimidade das  partes  por  constituir  condição da ação encerra  matéria  de
ordem pública e permite conhecimento ex officio.

2. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico. 

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  às
Apelações  Cíveis  n.º  0002324-48.2014.815.0011,  em  que  figuram  como  partes
Felinto Indústria e Comércio Ltda – Massa Falida e Banco Santander Brasil S.A.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator, em  extinguir,  de  ofício,  o
processo sem resolução do mérito,  em razão da ilegitimidade ativa e julgar
prejudicado o Apelo. 

VOTO.

Felinto Indústria  e  Comércio  Ltda.  -  Massa Falida interpôs  Apelação
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Feitos Especiais da Comarca de
Campina  Grande,  nos  autos  da  Ação Cautelar  por  ela  ajuizada  contra  o  Banco



Santander (Brasil) S.A., que julgou improcedente o pedido cautelar que objetivava
a declaração de impossibilidade de negociação ou alienação dos bens imóveis objeto
dos autos em razão da tramitação de processo de Recuperação Judicial.

Em  suas razões, f. 1.767/1.774, alegou que a decisão recorrida contraria a
jurisprudência  pátria  e  decisão  aplicada  ao  próprio  caso  concreto,  em demanda
proposta  por  um  de  seus  sócios,  na  qual  o  STJ  entendeu  ser  indispensável  a
intimação pessoal do devedor fiduciante.

Sustentou que configura expropriação ilegal e contraria o Código de Defesa
do Consumidor a transferência, por meio de leilão extrajudicial, em favor do Banco
Promovido,  da  propriedade  de  imóvel  oferecido  como  garantia  em  alienação
fiduciária quando tramita judicialmente a execução da respectiva dívida,  ação de
revisão e embargos a execução contestando o débito.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que seja reformada a Sentença e,
declarada a necessidade de intimação pessoal de seus sócios.

Nas Contrarrazões, f. 1.813/1.820, o Apelado requereu o desprovimento do
Recurso, arguindo a preliminar de ilegitimidade ativa da Apelante, porquanto ela não
era  a  proprietária  dos  imóveis  alienados  fiduciariamente,  não  podendo  pleitar  a
restituição dos bens que à época era de propriedade de seus sócios.

Sustentou que a Lei nº 11.101/2005, Lei de Recuperação e Falência, é clara
quanto a não submissão do crédito ao pedido de recuperação judicial do devedor
quando o credor gozar da posição de proprietário fiduciário.

Intimada  a  Apelante  para  se  manifestar  sobre  a  possibilidade  de
reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, em razão de pleitear direito alheio em
nome próprio, manteve-se inerte. 1.826/1.827.

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178, do CPC/2015.

É o Relatório.

A  Apelante  ingressou  com  a  presente  Ação  Cautelar  objetivando  a
declaração de  impossibilidade  de  negociação ou alienação  dos  bens  imóveis  de
propriedade de seus sócios, dados por eles como garantia em contrato de Alienação
Fiduciária por ela firmado.

Verifica-se das Certidões de Inteiro Teor, colacionadas aos autos às f. , que
os imóveis levados a leilão extrajudicial pelo Banco Apelado são de propriedade
dos sócios da Empresa Apelante, os quais são avalistas do mencionado contrato de
Alienação Fiduciária.

A pessoa  física  do  sócio  não se  confunde,  juridicamente,  com a  pessoa
jurídica  a  qual  pertence,  sendo  os  direitos  de  uns  e  de  outros  absolutamente



distintos. 

Considerando  que  os  bens  objeto  dos  autos  não  são  de  propriedade  da
Apelante,  ausente  sua  legitimidade  ativa,  nos  termos  do  art.  17,  do  Código  de
processo Civil.

Posto  isso, em  razão  da  ilegitimidade  da  Autora/Apelante,  de  ofício,
extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil, e julgo prejudicado o Recurso.

É voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. 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


