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GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL  N.º 0006420-43.2013.815.0011.
REMETENTE: Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande. 
RELATOR: Dr.  Marcos  Coelho  de Salles  –  Juiz  Convocado para  substituir  o  Des.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTES: Milena Ramos Travassos Barbosa e Luciano Tavares Barbosa. 
ADVOGADO: Herlon Max Lucena Barbosa. 
APELADO: Banco do Nordeste do Brasil S.A.
ADVOGADA: Lysanka dos Santos Xavier. 

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTU-
LO  EXTRAJUDICIAL.  PENHORA ON LINE.  CONSTRIÇÃO DE DINHEIRO 
DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE 
QUE O NUMERÁRIO EXISTENTE NA CONTA É DE TERCEIRO, FILHA DO 
EXECUTADO. VENDA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE. 
BEM FUNGÍVEL. PROVA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MA-
NUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  CONTRARRAZÕES.  PRELIMINAR  DE  NÃO 
CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RE-
JEIÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Constatado que a parte apelante apontou, de forma clara e objetiva, as razões de 
seu inconformismo, indicando as razões de fato e de direito pelas quais entende ne-
cessária a reforma da Sentença, impõe-se a rejeição da preliminar de não conheci-
mento do recurso por falta de fundamentação.

2. Não havendo prova consistente de que o dinheiro bloqueado na Execução perten-
ce à filha do Executado, ora Embargante, supostamente proveniente da venda de 
imóvel de sua propriedade, devem ser rejeitados os Embargos de Terceiro que objeti-
vam o levantamento da constrição. 

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível n.º  0006420-43.2013.815.0011,  em que figuram como partes Milena Ramos 
Travassos Barbosa, Luciano Tavares Barbosa e o Banco do Nordeste do 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 conhecer da Apelação, rejeitar 
a preliminar, e, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO.

Milena  Ramos  Travassos  Barbosa  e Luciano  Tavares  Barbosa 
interpuseram Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Campina Grande, nos autos dos Embargos de Terceiro por eles opostos 



em face do Banco do Nordeste do Brasil S.A.,  que os rejeitou, ao fundamento de 
que não restou comprovado o liame entre o valor bloqueado na conta corrente em 
que houve a penhora on line para garantia da execução que o referido Banco ajuizou 
contra  Antonio  Travassos  Duarte,  pai  da  Embargante,  e  o  depósito  da  venda do 
imóvel de propriedade da Embargante/Apelante. 

Em suas razões recursais, f. 99/107, alegaram que outorgaram, por meio de 
Procuração,  a  Antonio  Travassos  Duarte,  pai  da  primeira  Embargante/Apelante, 
poderes para a negociação na venda de um imóvel de sua propriedade, cujo contrato 
de compra e venda foi celebrado com Luciano da Silva Costa.

Argumentaram que o comprador, Luciano da Silva Costa, depositou na conta 
corrente de Antonio Travassos Duarte o valor de R$ 70.000,00, correspondente à 
entrada na venda do imóvel, realizado em três parcelas nos valores de R$ 47.600,00, 
R$  15.000,00  e  R$  15.000,00,  acrescido  de  R$  7.600,00,  que  foi  referente  ao 
percentual do Corretor de Imóvel.

Asseveraram que após a venda do referido imóvel, em 11 de fevereiro de 
2013, houve a determinação da constrição judicial  nos autos da Ação de Execução, 
a estes apensos, que o Banco do Nordeste do Brasil S.A. ajuizou em face do seu 
genitor, Antonio Travassos Duarte, tendo a penhora  on line se efetivada, em 11 de 
março  de  2013,  indevidamente,  porquanto  recaiu  sobre  numerário  de  sua 
propriedade, razão pela qual os presentes Embargos deverão ser acolhidos para que 
seja realizada a desconstituição do bloqueio judicial do valor penhorado. 

Requereram o  provimento  do  Apelo  para  que,  reformando  a  Sentença,  o 
pedido seja julgado procedente para o reconhecimento de que a quantia bloqueada 
lhes pertence. 

Nas  Contrarrazões,  f.  111/117,  o  Apelado  arguiu  a  preliminar  de  não 
conhecimento  do  recurso,  por  entender  que  não  houve  a  apresentação  dos 
fundamentos de fato e de direito, em desobediência ao preceituado no art. 514, inc. 
II, do CPC e, no mérito, alegou que da análise do extrato de movimentação da conta 
bancária de Antonio Travassos Duarte, acostado às f. 49/50, conclui-se que após os 
valores  depositados  em  13/02/2013  e  14/02/2013,  foram  realizados  inúmeros 
débitos,  como,  por exemplo,  compensação de cheques,  o que desvincula o valor 
bloqueado ao quantum supostamente depositado em favor dos Apelantes. 

Pugnou, ao final, pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do 
recurso,  ou  não  sendo  este  o  entendimento  por  ser  desprovimento,  mantendo  a 
Sentença em todos seus termos. 

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil. 

É o Relatório.

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso arguida 
pelo Apelado quando da apresentação das suas Contrarrazões, f. 111/117.



Contudo, da leitura da Petição recursal, verifico que os Apelantes apontaram, 
de forma clara e objetiva, as razões de seu inconformismo, indicando as razões de 
fato e de direito pelas quais entende necessária a reforma do r.  decisum recorrido, 
pelo que, rejeito a preliminar.

Sendo o Apelo é tempestivo e o preparo recursal é dispensado, por serem os 
Apelantes beneficiários da gratuidade processual,  f.  54, pelo que,  preenchidos os 
demais pressupostos recursais dele conheço, passando à análise do seu mérito. 

O Banco do Nordeste do Brasil S.A., ora Apelado, ingressou com Ação de 
Execução  por  Título  Extrajudicial  em  face  de  Antonio  Travassos  Duarte  e  sua 
esposa,  Fátima Maria  Alves Ramos Travassos,  almejando a cobrança do valor,  à 
época do seu ajuizamento, de R$ 26.10682, f. 02/04, dos autos apensos.

Seguindo o processo seu regular  trâmite,  com a apresentação da Planilha 
atualizada da dívida, o Banco apontou o valor de R$ 125.637,60,  f. 81, id., e o Juízo 
determinou o bloqueio, por meio do BACENJUD, do numerário na conta corrente 
do Executado, tendo ocorrido o bloqueio de R$ 22.155,52, que era o saldo existente, 
em 11 de março de 2013, f. 85.

Incontinenti,  Milena  Ramos  Travassos  Barbosa  e  seu  esposo,  Luciano 
Tavares  Barbosa,  ajuizaram os  presentes  Embargos  de  Terceiro,  em 18/03/2013, 
alegando que os valores bloqueados na conta do Executado foi proveniente da venda 
de um imóvel de sua propriedade.

Os Apelantes comprovaram a venda do imóvel localizado na Rua José Alves, 
n.º 125, Bairro das Nações, Campina Grande, de propriedade da Apelante, por meio 
do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, celebrado com Luciano da 
Silva Costa, em 11 de fevereiro de 2013, f. 26/29.

Não comprovaram, entretanto, que os valores bloqueados no sistema próprio 
para penhora on line, de fato, são oriundos da referida venda . 

De acordo com sua Cláusula Segunda, o valor total  do imóvel foi de R$ 
170.000,00,  com  a  entrada  de  R$  70.000,00,  acrescido  de  R$  7.600,00, 
correspondente à comissão do Corretor de Imóveis, com data programada para 13 e 
14 de fevereiro de 2013, a ser realizado por meio de depósito bancário na conta 
corrente  de  Antonio  Travassos  Duarte,  na  qualidade  de  Procurador,  e  saldo 
remanescente de R$ 100.000,00, a ser financiado pela Caixa Econômica Federal, f. 
27.

No extrato bancário da conta de titularidade de Antonio Travassos Duarte, 
parte  executada  da  Execução  apensa  aos  presentes  autos,  acostado  às  f.  49, 
depreende-se que houve o depósito em dinheiro no valor de R$ 47.600,00, no dia 
13/02/2013  e,  nesta  mesma  data,  o  depósito  identificado  como  sendo  feito  por 
Luciano Silva, no valor de R$ 15.000,00.

No dia  seguinte,  14/02/2013,  houve novo depósito,  também em nome de 
Luciano Silva, no valor de R$ 15.000,00, totalizando, assim, R$ 77.600,00. 

O valor atualizado da dívida executada, como mencionado antes, é de R$ 



125.637,60, e, realizada a penhora on line, no dia 13/03/2013, houve o bloqueio do 
saldo existente na conta, no valor de R$  R$ 22.155,52.

É importante ressaltar dois pontos: o primeiro é que, com exceção dos dois 
depósitos nos valores individuais de R$ 15.000,00, que há identificação de quem 
realizou o depósito,  o no valor de R$  47.600,00 não tem como se ter a certeza que 
tenha sido também feito por Luciano Silva, que foi o comprador do imóvel. 

O segundo é que, entre a data daqueles dois primeiros depósitos, 13/02/2013, 
e a data do último, 14/02/2013, houve a realização de diversos débitos,  como, a 
compensação  de  oito  cheques  e  uma  aplicação  financeira,  inclusive,  no  valor 
considerável de R$ 49.993,73. 

Ora, em vinte e quatro horas, o dinheiro que a Embargante/Apelante afirma 
de  ser  de  sua  titularidade,  depositado  na  conta  corrente  do  seu  genitor,  foi 
diminuindo, até que, quando houve a efetivação da penhora on line, em 13/03/2014, 
aquele saldo já nem mais existia. 

Se os Embargos de Terceiro, segundo a dicção do art. 1.046, do CPC, são 
opostos por quem detenha a posse de um bem por ato de apreensão judicial,  na 
hipótese, a Embargante não conseguiu comprovar que o valor constrito para garantia 
de execução intentada contra seu genitor, é de sua titularidade, pelo que, ao contrário 
do que pretende fazer crer, o Juízo analisou detidamente as provas. 

O Tribunal  de  Justiça  do Rio  Grande do Sul1 já  decidiu  que a  prova  da 
impenhorabilidade  dos  bens  depositados  na  conta  corrente  incumbe  à  parte  que 
alega, não tendo a Embargante se desincumbido do ônus probatório. 

Assim,  não  tendo  sido  comprovado  que  o  dinheiro  penhorado  foi  o 

1 APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO-ESPECIFICADO.  EMBARGOS  DE 
TERCEIROS. PENHORA EM CONTA CORRENTE. TITULARIDADE DA CONTA. NATUREZA 
DOS VALORES DEPOSITADOS. ÔNUS DA PROVA. 
1.  Titularidade da conta corrente:  solidariedade dos titulares da conta conjunta é presumida, não 
havendo prova em sentido contrário.  Aliás,  ainda que a apelante alegue ter sido extinta a  união 
estável  que  mantinha  com o  executado,  tal  circunstância  também carece  de  provas,  o  que  não 
autoriza concluir que a conta não mais pertença ao executado. 
2. Natureza dos valores penhorados: a prova da impenhorabilidade dos bens depositados na conta  
corrente incumbe à parte que alega, por força do art. 333, I, do CPC.. Caso dos autos em que a parte 
não se desincumbiu do ônus probatório.   Apelo desprovido. (TJ/RS, AC: 70037067303 RS, Rel. 
Umberto Guaspari Sudbrack, Décima Segunda Câmara Cível, julgado em 16/01/2012). 

   APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALORES EM CONTA 
CONJUNTA. DEFESA DE MEAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. Solução da lide com 
base no ônus da prova. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar os fatos  
constitutivos de seu direito, como determinado pelo artigo 333, I, do Código de Processo Civil, ou 
seja, de que os valores penhorados na demanda executiva de Nº 021/1.05.0027588-7 eram oriundos 
de conta conjunta com o executado, demonstra-se imperativa a manutenção da decisão recorrida,  
consubstanciada  na  improcedência  da  demanda.  Sucumbência  mantida.  NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO, POR MAIORIA (TJ/RS, Apelação Cível nº 70039210158, Décima 
Sexta Câmara Cível, Relator: Ergio Roque Menine, julgado em 10/11/2011). 



integralmente depositado na conta corrente de Antonio Travassos, Executado, seu 
pai, ônus que sobre a Apelante recaía, a manutenção da Sentença de rejeição dos 
embargos é medida que se impõe. 

Posto isso, rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso argui-
da em sede de Contrarrazões, conhecida a Apelação,  nego-lhe provimento para 
manter a Sentença objurgada em todos os seus termos. 

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 23 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. Frederico Martinho 
da Nóbrega Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


