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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O   

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0003306-41.2011.815.0731
ORIGEM                      :3ª Vara da Comarca de Cabedelo
RELATOR          : Dr. Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado pra substituir o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE               : Greicy Cristiane Costa Lins
ADVOGADO       : José Eduardo Dias Lins Albuquerque
APELADO       : Maria Dolores de Figueiredo Jacinto Mor
ADVOGADO       : Mayra Andrade Marinho

PROCESSUAL CIVIL  – Ação Anulatória de
Leilão Judicial - Apelação cível  – Prejudicial –
Decadência -  Observância do prazo legal –
Rejeição  -    Atos  de  alienação  judicial  –
Arrematação – Ausência de intimação pessoal
da  executada  –  Não  comprovação  de  que
foram  esgotados  todos  os  meios  de
localização da devedora – Nulidade da praça
e  da  arrematação  configurada  –  Pedido  de
ressarcimento dos impostos pagos – Inovação
recursal  –  Caracterização  –  Preclusão
consumativa – Desprovimento.

− A  pretensão  anulatória  encontra-se
condicionada  ao  prazo  decadencial  de  04
(quatro) anos a contar da assinatura do auto
de  arrematação  entre  particulares  e  de  05
(cinco) anos se for contra a Fazenda Pública.

− O Superior Tribunal de Justiça já consolidou
entendimento de que a ciência do executado
por edital da realização do leilão só pode ser
realizada após restar comprovada  que foram
esgotados todos os meios de localização do
devedor.
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− O  pedido  de  ressarcimento  dos  impostos
pagos  não pode  ser  apreciado  em sede de
apelação  cível,  por  caracterizar  inovação
recursal,  estando  abrangido  pela  preclusão
consumativa.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos
acima descrito. 

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar a prejudicial e negar
provimento  à  apelação,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  súmula  de
julgamento de fl. 319.

R E L A T Ó R I O

MARIA  DOLORES FIGUEIREDO MOREIRA
DA SILVA ajuizou Ação anulatória de leilão judicial c/c anulatória de débito fiscal
em  face  da  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CABEDELO-PB  e   GREICY
CRISTIANE COSTA LINS.

A autora aduziu que adquiriu no ano de 1985,
no Loteamento Jardim Leonor Viana, Quadra M, os lotes 06 e 07, localizados na
Praia  do  Poço,  com  endereço  na  inicial.  Afirmou  que  em  2008,  realizou  o
parcelamento  administrativo  referente  aos  anos  de  1995  até  2001,  em  12
parcelas  que foram totalmente pagas,  tendo a última sido quitada em 30 de
setembro de 2009.

Asseverou,  também,  que  realizou
parcelamento administrativo dos anos de 2002 a 2007. No entanto, a Prefeitura
de  Cabedelo  interpôs  contra  a  promovente  a  ação  de  execução  fiscal  nº
073.2003.002.417-5.

Afirmou  que  em  10  de  abril  de  2008  foi
realizado leilão na ação de execução fiscal, constando como bem arrematado
um lote de terreno, descrito na inicial, ao qual não era de sua propriedade, posto
que o seu bem localiza-se na Quadra M e o bem arrematado foi o da Quadra N,
lote 07.

Aduziu  que  em  10  de  março  de  2009  foi
emitida carta de arrematação em favor de Greicy Cristiane Costa Lins, do lote
correto, ou seja, do lote 07 da Quadra M e de propriedade da promovente, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ocorre que a carta de arrematação foi
expedida após a realização do parcelamento firmado e deferido pelo Município
promovido, ocorrendo erro da Edilidade em não requerer a suspensão do feito
executivo e sua posterior extinção.

Por todo o exposto, pugnou pela anulação do
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leilão em razão da não observância  da condição de procedibilidade da ação
executiva, bem como nulidade do débito fiscal, pela inexistência do mesmo.

Juntou documentos às fls. 14/170.

Às fls. 177/221, a Greicy Cristiane Costa Lins
apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a decadência da presente
ação anulatória. No mérito, requereu a improcedência da ação e a manutenção
da arrematação efetivada na ação de execução fiscal, e consequentemente, a
propriedade  para  si,  que  já  registrou  a  carta  de  arrematação,  bem como  a
condenação da promovente em litigância de má-fé.

O Município promovido,  também, apresentou
contestação,  às  fls.  223/234,  alegando  a  decadência  da  ação,  e  no  mérito,
pugnando pela  improcedência  da demanda por  inexistir  erro  que justifique  a
anulação da arrematação perfeita e acabada há mais de dois anos e por ser
plenamente  possível  realizar  o  parcelamento  da  dívida,  mesmo  após  a
arrematação, não havendo que se falar em nulidade desta. Por fim requereu a
condenação da promovente em litigância de má-fé.

Impugnação às contestações às fls. 238/264.

Às fls. 268/275, a MM. Juíza “ a quo” julgou
julgou  procedente  em  parte  o  pedido  inicial  da  presente  ação,  a  fim  de
desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel localizado na Rua Radialista
Antônio Assunção de Jesus, Lote 07, Quadra M, Poço, Cabedelo-PB, tornando
nulo  todos  os  atos  processuais  subsequentes,  incluindo  hasta  pública,
arrematação  e  imissão  de  posse.  Em  consequência  da  nulidade  supra
reconhecida,  bem como do pagamento  integral  do débito,  declarou  extinto  o
processo de execução nº 073.2003.002.417-5, na forma do art. 794, I, da Lei de
Ritos Civil. Ante a sucumbência recíproca, afirmou que as custas serão rateadas
proporcionalmente entre as partes e os honorários advocatícios foram fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser compensados os
mesmos, ficando, com relação à promovente suspensa a exigibilidade, por se
encontrar  sob  o  pálio  da  gratuidade  judiciária.  Após  o  trânsito  em  julgado,
determinou que fosse levantada a penhora de fl.  23 dos autos em apenso e
expedido alvará para levantamento dos valores depositados às fls. 35, em favor
da  arrematante,  Greicy  Cristiane  Costa  Lins.  Por  fim,  determinou  que  fosse
expedido  mandado de imissão de posse em favor  da ora promovente  Maria
Dolores de Figueiredo Jacinto Moreira da Silva.

Irresignada,  Greicy  Cristiane  Costa  Lins
apelou da r. sentença, arguindo, preliminarmente,  a decadência, uma vez que a
apelada  foi  devidamente  citada  por  edital,  tornando  válidos  todos  os  atos
posteriores. Afirmou, ainda, que houve a indicação correta do imóvel localizado
na Rua Radialista Antônio Assunção de Jesus, bem como que não havia como
intimar uma pessoa que estava em lugar incerto ou não sabido pessoalmente,
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sendo válida a intimação da apelada para a hasta pública realizada por edital.
Por fim, aduziu que a magistrada sentenciante não se manifestou quanto ao
ressarcimento das despesas feitas pela apelada e mencionadas na contestação.
Por todo o exposto, requereu o provimento da apelação, com a reforma da r.
sentença, mantendo-se a propriedade do imóvel para a apelante e, caso não
seja  esse  o  entendimento,  que  se  determine  o  ressarcimento  das  despesas
feitas pela apelante  (fls. 278/287).

Devidamente  intimada,  a  promovente  não
apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 292.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria
de Justiça ante a constatação de desnecessidade de pronunciamento ministerial
na presente lide, devolveu a matéria a Douta Câmara Cível para as providências
cabíveis (fls. 300/303).

É o relatório. 
VOTO

PREJUDICIAL – DECADÊNCIA

A  parte  apelante  suscitou  a  preliminar  de
decadência, tendo em vista que a apelada pretendia a anulação da hasta pública
realizada em 10 de abril de 2008, mas somente propôs a ação anulatória em 02
de setembro de 2011, tendo decorrido o prazo decadencial estabelecido no art.
179 do Código Civil, qual seja, de 02 anos.

Razão não assiste à apelante.

É  que  a  pretensão  anulatória  encontra-se
condicionada ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos a contar da assinatura
do auto de arrematação entre particulares e de 05 (cinco) anos se for contra a
Fazenda Pública.

O art.  178,  inc.  II,  do Código  Civil  de  2002
disciplina que:

"Art.  178.  É de quatro anos o prazo de decadência para
pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:
(...)
II  -  no  de  erro,  dolo,  fraude  contra  credores,  estado  de
perigo  ou  lesão,  do  dia  em  que  se  realizou  o  negócio
jurídico;

O  referido  prazo  decadencial  deve  ser
contado a partir da assinatura do auto de arrematação, conforme dispõe o art.
694 do CPC. Veja-se:
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"Art.  694.  Assinado o  auto pelo  juiz,  pelo  arrematante  e
pelo  serventuário  da  justiça  ou  leiloeiro,  a  arrematação
considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que
venham  a  ser  julgados  procedentes  os  embargos  do
executado." 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  se
manifestou em relação ao prazo decadencial das ações anulatórias. Observe-
se:

PROCESSUAL  CIVIL.  FALTA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  N.  282/STF.AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  ARREMATAÇÃO  EFETUADA  EM
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRAZODECADENCIAL
APLICÁVEL.  ART.  1º,  DO  DECRETO  N.  20.910/32  C/C
ART.  486,  DO  CPC.  1.  Deixo  de  conhecer  dos  recursos
especiais  de  MÁRCIO  LUIZ  BEZERRALOPES  e  da
FAZENDA  NACIONAL  em  relação  à  alegação  de  coisa
julgada,tendo em vista a ausência de prequestionamento já
que o tema não foi enfrentado pela Corte de Origem. Incide
na espécie a Súmula n.282/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida,
a  questão  federal  suscitada".  2.  Conforme  jurisprudência
sedimentada no STJ, é cabível ação anulatória para atacar
arrematação  realizada  em  feito  executivo.  Precedentes:
REsp. n. 66.596 / RS, Terceira Turma, Rel. Min.Waldemar
Zveiter, julgado em 28.11.1995; REsp. n. 11.535 / RS,Quarta
Turma,  Rel  Min.  Athos  Carneiro,  julgado em 10.12.1991;
REsp.n.  150.115/DF,  Terceira  Turma,  Rel.  Min.  Carlos
Alberto  MenezesDireito,  julgado  em  3.12.1998;  REsp.  n.
442.238/PR,  Terceira  Turma,Rel.  Min.  Carlos  Alberto
Menezes  Direito,  julgado  em  27.05.2003;AgRg  no  Ag  n.
638.146  /  GO,  Quarta  Turma,  Rel.  Min.  Barros
Monteiro,julgado  em  21.06.2005;  REsp.  n.  859.614  /  RS,
Primeira Turma, Rel.Min. Luiz Fux, julgado em 04.12.2008;
REsp. n. 130.588 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, julgado em 16.08.2005.3.  O prazo decadencial
para o ajuizamento entre particulares da ação anulatória
de arrematação em execução judicial rege-se pelo art. 178,
§  9º,  V,  b,  do  CC/16  e  pelo  art.  178,  II,  do  CC/2002,
sendode 4 (quatro) anos a contar da data da assinatura do
auto  dearrematação  (art.  694,  CPC).  Já  o  prazo
decadencial para o ajuizamento da mesma ação contra a
Fazenda  Pública  rege-se  pelo  art.  1º  do  Decreto  n.
20.910/32,  sendo de 5 (cinco) anos,  com o mesmo termo
inicial.4. Tendo a arrematação ocorrido em julho de 2000 e
a ação anulatória contra a Fazenda Pública sido promovida
em  dezembro  de  2005,  ocorreu  a  decadência.5.  Recurso
especial  de  MÁRCIO  LUIZ  BEZERRA  LOPES  e  da
FAZENDANACIONAL  parcialmente  conhecidos  e,  nessa
parte, providos.
(STJ  -  REsp:  1254590  RN  2011/0111302-6,  Relator:
Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  Data  de
Julgamento: 07/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
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Publicação: DJe 14/08/2012)

Do mesmo modo, decidiu o Tribunal Regional
Federal:

TRIBUTÁRIO.  AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO
EFETUADA  EM  EXECUÇÃO  FISCAL.  DECADÊNCIA.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é de cinco anos, a contar da data da assinatura do auto de
arrematação,  o  prazo  decadencial  para  o  ajuizamento  da
ação anulatória de arrematação contra a Fazenda Pública,
nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.
(TRF-4  -  AC:  62083620144049999  RS  0006208-
36.2014.404.9999,  Relator:  CARLA  EVELISE  JUSTINO
HENDGES,  Data de Julgamento:  16/06/2014,  SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: D.E. 24/06/2014).

Dessa  forma,  agiu  acertadamente  a  MM.
Juíza “a quo” ao rejeitar a decadência.

MÉRITO

A  apelante  aduziu  que  a  sentença
erroneamente transcreveu o art. 687 do CPC com a redação dada pela Lei nº
8.953/94 entendendo ser a vigente na data da arrematação do imóvel. Ocorre
que a alienação do bem ocorreu em 10  de abril de 2008, quando vigorava o art.
687 com a redação dada pela Lei 11.382/2006, o qual dispõe que o executado
terá ciência da alienação judicial também por edital, devendo ser considerada
válida a intimação para a hasta pública por edital.

Primeiramente,  cumpre  demonstrar  a
diferença do art. 687 do CPC com a redação dado pela Lei 8.953/94 e com a
redação atual da Lei 11.382/2006.

 O art. 687 do CPC com a redação dada pela
Lei 8.953/94 dispunha que:

“Art.  687 – O edital  será afixado no local  de costume e
publicado,  em  resumo,  com  antecedência  mínima  de  05
(cinco)  dias,  pelo  menos  uma  vez  em  jornal  de  ampla
circulação local.
(…)
§  5º  –  O  devedor  será  intimado  pessoalmente,  por
mandato,  ou carta com aviso de recepção,  ou por outro
meio idôneo, do dia, hora e local da alienação judicial.

Já a redação do referido artigo dado pela Lei
11.382/2006 estabelece que:

Art.  687  -  O  edital  será  afixado  no  local  de  costume  e
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publicado,  em  resumo,  com  antecedência  mínima  de  05
(cinco)  dias,  pelo  menos  uma  vez  em  jornal  de  ampla
circulação local.
§ 5º –  O executado terá ciência do dia,  hora e local  da
alienação judicial por intermédio de seu advogado, ou se
não tiver procurador constituído nos autos,  por  meio de
mandado, carta registrada, edital ou outro meio idôneo.

Joeirando os autos, verifica-se que apesar de
vigorar à época o art.687 com a redação dada pela Lei 11.382/2006, uma vez
que  a  alienação  do  bem  ocorreu  em  10  de  abril  de  2008,  que  dispõe
expressamente  que  o  executado  também  poderá  ter  ciência  por  edital,  não
modifica a r. sentença, posto que a redação dada pela Lei 8.953/94 incluía o
edital como “outro meio idôneo”.

A questão não está na redação do art.  687,
mas sim que Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a
ciência do executado por edital  da realização do leilão só pode ser realizada
após restar comprovada  que foram esgotados todos os meios de localização do
devedor. Veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
ARREMATAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  CIENTIFICAÇÃO  DO
DEVEDOR.  NULIDADE DECLARADA.  APLICAÇÃO DA
SÚMULA  121/STJ.  PRECEDENTES  DE  AMBAS  AS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.
1.  A  Súmula  121  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
determina que  a  cientificação do  devedor  deve  ser  feita
pessoalmente. Caso impossível a intimação pessoal e após
esgotados os  meios de localização do devedor,  admite-se
notificar a realização do leilão por edital. Precedentes de
ambas as Turmas de Direito Público.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a
parte  recorrida não teve ciência pessoal  da data em que
ocorrera a arrematação do seu bem imóvel e, ainda, que o
seu representante legal constituído não fora intimado do ato
expropriatório.
3. Dessa forma, malgrado considerada perfeita, acabada e
irretratável  com  a  assinatura  do  auto  pelo  juiz,  pelo
escrivão,  pelo arrematante e pelo porteiro ou leiloeiro,  a
arrematação,  in  casu,  deverá  ser  desfeita,  uma  vez  que
presente  vício  de  nulidade  insanável:  a  ausência  de
cientificação do devedor.
4. Nos termos do que dispõe o art. 499, caput e § 1º,  do
Código  de  Processo  Civil,  o  recurso  pode  ser  interposto
pela  parte  vencida,  pelo  terceiro  prejudicado  ou  pelo
Ministério Público, cabendo ao terceiro, quando interpuser
a irresignação na condição de prejudicado,  demonstrar o
nexo de interdependência entre  seu interesse  e  a  relação
jurídica submetida à apreciação judicial,  o  que,  in  casu,
ocorreu.
5.  Em memoriais  apresentados em 4.8.2014,  a  agravante
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reitera as razões do Agravo Regimental, não apresentando
nenhum argumento novo.
6. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  479.566/SP,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
16/09/2014, DJe 10/10/2014)

E:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA INCISO V DO ART.  485 DO CPC.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE
LEI  .  OFENSA  AO  ART.  31  DO  DECRETO-LEI  70/66.
NOTIFICAÇÃO  DO  DEVEDOR.  PURGAÇÃO  MORA.
EDITAL.  IRREGULARIDADE.  ACÓRDÃO RESCINDIDO,
EM  IUDICIUM  RESCINDENS.  RETORNO  DOS  AUTOS
AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE PROSSIGA NO
IUDICIUM RESCISSORIUM. PRECEDENTE.
1.  A  execução  extrajudicial,  apesar  de  possuir  regras
próprias,  reconhecidamente  recepcionadas  pela
Constituição  (cf.  RE  223075,  Relator(a):   Min.  ILMAR
GALVÃO, Primeira Turma, DJ 06-11-1998) não há de ser
realizada ao arrepio do devido processo legal.  Conforme
previsto no art.  31 do Decreto-lei nº 70/66, a notificação
pessoal,  por  intermédio  do  Cartório  de  Títulos  e
Documentos, é o meio legítimo de cientificação do devedor
na execução extrajudicial do imóvel hipotecado.
2. Apenas nos casos em que realizadas várias tentativas de
intimação, por meio de expedição de avisos de cobrança e
carta de notificação por oficial de cartório - e consequente
lavratura de certidão com a constatação de que o devedor
encontra-se em lugar incerto e não sabido-, será válida a
notificação  por  edital,  nos  termos  do   §  2º  do  art.  31
daquele Decreto-lei.
3. Verificado que o acórdão rescindendo violou dispositivo
de lei e que o acórdão ora recorrido também o fez, ante a
manutenção  do  desacerto,  deve  ser  provido  o  recurso
especial,  com o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para que prossiga no julgamento do iudicium rescissorium.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1388674/PE, Rel. Ministro LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
03/04/2014, DJe 11/04/2014)

Ainda:

PROCESSO  CIVIL  -  EXECUÇÃO  FISCAL  -
ARREMATAÇÃO  -  CIENTIFICAÇÃO  POR  EDITAL  -
INEXISTÊNCIA  DO  ESGOTAMENTO  DOS  MEIOS  DE
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - SÚMULA 121/STJ - ART.
687,  §  5º,  DO  CPC  -  REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI
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11.382/2006  -  VIGÊNCIA  POSTERIOR  AO  FATO  DA
NULIDADE.
1.  A  Súmula  121  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
permanece  válida  ao  determinar  que  a  cientificação  do
devedor deva ser feita pessoalmente. Caso não seja possível
a  intimação  pessoal  e  após  esgotados  os  meios  de
localização  do  devedor,  admite-se  a  cientificação  da
realização do leilão por edital.  Precedentes de ambas as
Turmas de Direito Público.
2. O art.  687, § 5º,  do CPC, com redação dada pela Lei
11.382/2006  tem  aplicação  imediata  a  partir  de  sua
vigência.  O  ato  que  gerou  a  nulidade  lhe  é  anterior  e,
portanto, o novo enunciado é inaplicável à hipótese.
3. Recurso especial não provido.
(REsp  1077634/SC,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  09/12/2008,  DJe
27/02/2009)

Por fim:

PROCESSUAL CIVIL.  EXECUÇÃO FISCAL. PRAÇA OU
LEILÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. ART.
687, § 5º, CPC.
1. Mesmo na execução fiscal, o devedor deve ser intimado
da data,  hora  e  local  aprazados  para  a praça ou leilão.
Aplicação  subsidiária  do  artigo  687,  §  5º,  do  CPC.
Enaltecimento do Princípio da Igualdade das Partes.
2.  O  leilão/praça  é  severo  ato  de  afetação  patrimonial,
sendo imprescindível a ciência adequada do devedor para
que possa prevenir-se.
3. A Súmula 121/STJ foi aprovada pela 1ª Seção em data de
29/11/94 e publicada no DJ de 06/12/94. O § 5º do art. 687
do CPC, por sua vez, foi acrescentado pela Lei 8.953, de
13/12/94  (DOU  14/12/94),  posteriormente  à  edição  do
referido verbete sumular. Nesse diapasão, é de se levar em
consideração  a  impossibilidade  de  se  emprestar  exegese
restritiva ao enunciado sumular,  já  que o § 5º  concebeu
“outro  meio  idôneo”  para  o  exercício  da  intimação  do
devedor.
4.  Não  é  descartada  a  possibilidade  da  realização  da
intimação  por  edital.  Contudo,  é  necessário  que  a
circunstância que impediu a ciência pessoal do executado
seja razoável, o que se denota dos autos. O que se exige é a
comprovação,  em  face  dos  fatos,  de  que  o  executado,
realmente, tomou conhecimento da data da realização da
praça/leilão.
5. Situação em que a empresa executada, tendo como sócios
pai e filho, foi intimada por edital e na pessoa da viúva do
sócio-pai falecido.
6. Recurso especial improvido.
(REsp  590.678/MS,  Rel.  Ministro  JOSÉ  DELGADO,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  19/02/2004,  DJ
19/04/2004, p. 166)
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No caso dos autos, observa-se da análise da
ação de execução fiscal  em apenso que não houve a intimação pessoal  da
executada na penhora realizada, bem como acerca da data da designação para
o  leilão,  mas  sim a  intimação  por  edital  sem restar  comprovado  que  foram
esgotados todos os meios para localização da devedora.

É  que  ao  ser  determinada  a  citação  da
devedora na ação de execução fiscal, o AR foi devolvido, em razão do endereço
ser insuficiente. Após a intimação da Fazenda Pública para que apresentasse o
atual e correto endereço, o exequente requereu logo a citação por edital, a qual
fora determinada pelo MM. Juiz “a quo”.

Em seguida, após ser determinada a intimação
da executada para tomar ciência do leilão, foi  realizada logo a intimação por
edital, sem tentar nenhuma vez a intimação pessoal. Não restou comprovado
nos autos que a autora da presente ação anulatória estava em lugar incerto ou
não sabido, uma vez que a Fazenda Pública não encaminhou outro endereço
suficiente para ser encontrada a executada.

Além  disso,  a  única  prova  de  indicação  da
ciência da executada foi a interposição de petição às fls. 95/162 protocolada em
14/07/2011, muito após a arrematação e a expedição de mandado de imissão
de posse.

Dessa forma, agiu acertadamente a MM. Juíza
sentenciante  ao  declarar  a  nulidade  da  penhora,  assim  como  dos  atos
consequentes a esta, uma vez que a alienação feriu os princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a ora apelante aduziu  que pagou o
ITBI, no valor de R$ 157,72 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois
centavos) e recolheu o IPTU do ano de 2010, no valor de R$ 68.04 (sessenta e
oito reais e quatro centavos), do ano de 2011 ,no valor de R$ 76,49 (setenta e
seis reais e quarenta e nove centavos) e do ano de 2012, no valor de R$ 344,28
(trezentos  e quarenta  e  quatro  reais  e vinte e oito  centavos),  além do valor
correspondente  ao  registro  da  Carta  de  Arrematação  cujo  valor  poderá  ser
informado pelo Figueiredo Dornelas, Serviço Notarial e Registral. 

Dessa forma,  pugnou pelo ressarcimento de
tais despesas e dos impostos recolhidos. 

Ocorre que a promovida, ora apelante, ao se
manifestar nos autos, em sede de contestação às fls. 177/188, não requereu,
em momento algum, a restituição dos valores e dos impostos pagos. Consta
apenas o requerimento “pelo acolhimento da preliminar de decadência (…);pela
improcedência  do  pedido,  mantendo  válida  a  arrematação  e,
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consequentemente, a propriedade do imóvel para a contestante, que já registrou
carta de arrematação, conforme certidão vintenária juntada pela própria parte
autora; a condenação da autora por litigância de má-fé, por alterar a verdade
dos fatos e agir de forma temerária (...)”.

Assim,  o  pedido  de  ressarcimento  de  tais
despesas não pode ser apreciado em sede de apelação cível, por caracterizar
inovação recursal, estando abrangido pela preclusão consumativa.

Diante  desse  delineamento  jurídico  e  das
razões fáticas do caso vertente,  não há outro  caminho a ser  trilhado,  senão
NEGAR PROVIMENTO à apelação cível, mantendo na íntegra  a r. sentença.

É como voto.
   

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo.
Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição
ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza, juiz convocado, com jurisdição plena em substituição ao Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira.

 Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
16 de dezembro de 2014.

 
Dr. Aluízio Bezerra Filho
Juiz convocado - Relator
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