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ESTADO DA PARAÍBA

DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA
Apelação Cível nº. 0002510-08.2013.815.0011

Relatora: Juíza Convocada Vanda Elizabeth Marinho.

Apelante: Estado da Paraíba – Procurador Flávio Luiz Avelar Domingues 
Filho.

Apelado: Lauro Eunápio Maia – Adv. Jair Pessoa de Albuquerque e Silva.

EMENTA:  APELAÇÃO.  EMBARGOS  DE 
TERCEIRO.  DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO 
DE BEM APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA. RESERVA 
DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. FRAUDE À 
EXECUÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  185  DO  CTN  E  LEI 
COMPLEMENTAR N. 118/2005. SEGUIMENTO 
NEGADO.

Afasta-se  a  alegação  de  fraude  á  execução 
fiscal para acolher embargos de terceiro, se o 
executado  possui  em  seu  patrimônio  outros 
bens  para garantir  a  execução.  (Minª Eliana 
Calmon Alves).

Vistos etc.

O Estado da Paraíba interpôs apelação hostilizando a 
sentença proveniente do Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Campina Grande PB, proferida nos autos dos  Embargos de 
Terceiros opostos por Lauro Eunápio Maia contra o Apelante.

Do histórico do fato narrado na inicial, verifica-se que o 
Recorrido opôs os Embargos com objetivo de ver desconstituída a penhora 
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efetivada no processo de execução fiscal n.º 0020697-40.2008.815.0011, 
incidente sobre o veículo marca MITSUBISHI, modelo MMC Pajero TR4, 
Placa  NQG  2929,  de  sua  propriedade,  por  não  ser  devedor  no  título 
executivo reclamado pela Fazenda Pública.

Na Sentença (fls. 70/72), o Magistrado, ao fundamento 
de que no processo de execução foi determinada a restrição judicial on-
line  de  veículos  automotores,  que  resultou  na  informação  de  um 
automóvel  Mitsubishi,  Placa  NQG  2929,  constando  como  se  fosse  de 
propriedade da corresponsável da empresa executada; o Embargante, por 
meio  de  contrato  particular  de  compra  e  venda,  havia  adquirido  o 
mencionado bem em novembro de 2011, e por isso a restrição judicial 
impediu  a  transferência  junto  ao  DETRAN-PB;  à  época  em  que  foi 
determinada  a  pesquisa  RENAJUD,  resultou  em  veículo  que  não  mais 
pertencia à Devedora; a fraude à execução arguida pelo Embargado não 
restou demonstrado nos autos, visto que a Empresa executada ofereceu 
outros  bens em penhora e parcelou o débito  junto  à Fazenda Pública, 
julgou procedente o pedido dos Embargos de Terceiros, determinando a 
liberação da restrição judicial.

Nas razões recursais (fls. 77/93), o Estado da Paraíba 
alegou que a Executada, ao alienar bem após inscrição de débito na dívida 
ativa da Fazenda Estadual, incidiu em fraude à execução fiscal prevista no 
Art. 185 do CTN, com sua nova redação, a qual não mais exige, para 
caracterizar fraude a crédito tributário,  que o devedor promova ato de 
alienação quando o crédito estiver sendo executado em processo judicial.

Aduziu que a jurisprudência pacificada no STJ passou a 
afirmar que,  após a  vigência da Lei  Complementar  n.º  118/2005,  que 
alterou a redação do Art. 185 do CTN, a presunção de fraude à execução 
foi antecipada para o momento da inscrição da dívida ativa, e por isso a 
alienação após esse ato importa em fraude à execução fiscal, que difere 
da fraude à execução comum, a qual só se configura depois de penhorado 
o bem.

No  julgamento  do  Resp.  n.º  Resp.   1141990,  pelo 
sistema representativo  de controvérsia,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
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enfrentando a matéria, pacificou o entendimento de que a alienação de 
bem por sujeito passivo de dívida inscrita na fazenda pública, sem deixar 
reserva  de  meios  para  quitação  do  débito,  faz  presunção  absoluta  de 
fraude à execução; e que, em face da nova sistemática com interpretação 
em repercussão regal, não mais se aplica às execuções fiscais a Súmula 
n.º 375, que interpretando a legislação para dívidas particulares, admite 
que  o  reconhecimento  de  fraude  à  execução  depende  do  registro  da 
penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro.

Pugnou  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  fosse 
reformada a Sentença, julgando improcedente o pedido dos Embargos de 
Terceiros.

O  Apelado  apresentou  contrarrazões  (fls.  97/104) 
defendendo  a  manutenção  da  Sentença  em  todos  os  seus  termos, 
aduzindo que,  no caso concreto, inexiste fraude à execução, visto que 
ainda restam bens com a executada, suficientes para saldar a dívida; e 
que o contrato particular de compra e venda do veículo foi consolidado 
antes de registro de penhora no processo de execução.

Postulou  condenação  em  honorários  de  sucumbência 
em 20% do valor atualizado da execução e desprovimento da Apelação.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofereceu  Parecer  (fls. 
113/114), sem opinar a respeito do mérito do caso.

É o relatório.

V O T O 

O  cerne  da  questão  posta  no  Recurso  da  Fazenda 
Pública  diz  respeito  à  configuração  de  fraude  à  execução  fiscal  pela 
alienação de veículo de sócia da Empresa executada, após a inscrição de 
dívida.

Defende o Apelante que, com a nova redação do Art. 
185 do CTN, a fraude à execução fiscal se confira com a alienação de bens 
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do sujeito passivo de obrigação tributária, independentemente de haver 
processo judicial executivo.

O dispositivo legal  arguido pelo Recorrente contém a 
seguinte redação: 

Art. 185. 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.
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Parágrafo único. 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.  (Redação dada pela Lcp nº 118, de 
2005)

O texto  do dispositivo mencionado foi modificada pela 
Lei Complementar n.º 118/2005, que suprimiu a expressão “em fase de 
execução”,  ao  final  da  redação,  dando  nova  margem interpretativa  às 
hipótese de alienação de bens de sujeito passivo de obrigação tributária 
que aliena bens próprios.

Ocorre que o Parágrafo  único  do dispositivo  acima é 
expresso  no  sentido  de  que  não  se  aplica  a  presunção  de  fraude  à 
execução fiscal  se o devedor de tributo, no momento da alienação de 
determinado bem, deixa outros reservados suficientes para pagamento da 
dívida.

No caso dos autos, como bem assentou o Magistrado 
na Sentença, Empresa devedora ofereceu um lote de terreno em penhora, 
avaliando-o em R$ 25.000,00,  portando bem acima do crédito tributário 
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de  R$  16.174,63,  conforme  se  infere  na  Execução  Fiscal  (processo 
apenso), fls. 02 e 11, bem assim que houve parcelamento da dívida e, por 
ocasião da busca BACEMJUD, foram bloqueados dois veículos em nomes 
de sócios da Executada.

Assim,  resta  indubitável  que  existem  outros  bens 
suficientes para satisfação dá dívida fiscal,  não evidenciando, portanto, 
fraude à execução fiscal.

Noutro  aspecto,  não  está  condizente  a  arguição  do 
Recorrente de que o STJ pacificou o entendimento,  em julgamento de 
Resp. pelo rito de recursos repetitivos, de que a simples alienação de 
bem, estando em curso processo de execução fiscal, importa em fraude à 
execução,  porquanto a  Corte  Especial  de  Justiça,  de  fato,  enfrentou a 
matéria, mas não em relação à hipótese de que o devedor, ao alienar 
bens, deixa reservas para satisfação da dívida fiscal.

Veja o inteiro teor da ementa do Resp.  1141990.
 

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 DÍVIDA  ATIVA.  ARTIGO  185 
DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 
118/2005.  SÚMULA  375/STJ. 
INAPLICABILIDADE.
1.  A lei  especial  prevalece  sobre  a  lei  geral 
(lex specialis derrogat lex generalis), por isso 
que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se 
aplica às execuções fiscais.
2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional 
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-  CTN, assentando a presunção de fraude à 
execução, na sua redação primitiva, dispunha 
que:  "Art.  185.  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 em fase de execução.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
se aplica na hipótese de terem sido reservados 
pelo  devedor  bens  ou  rendas  suficientes  ao 
total  pagamento  da  dívida  em  fase  de 
execução." 3. A Lei Complementar n.º 118, de 
9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, 
do  CTN,  que  passou  a  ostentar  o  seguinte 
teor:  "Art.  185.  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.
Parágrafo único. 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."  4.  Consectariamente,  a  alienação 
efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 
118/2005  (09.06.2005)  presumia-se  em 
fraude  à  execução  se  o  negócio  jurídico 
sucedesse a citação válida do devedor;
posteriormente  à  09.06.2005,  consideram-se 
fraudulentas  as  alienações  efetuadas  pelo 
devedor  fiscal  após  a  inscrição  do  crédito 
tributário na dívida ativa.
5. A diferença de tratamento entre a fraude 
civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de 
que,  na  primeira  hipótese,  afronta-se 
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interesse privado, ao passo que, na segunda, 
interesse  público,  porquanto  o  recolhimento 
dos  tributos  serve  à  satisfação  das 
necessidades coletivas.
6.  É  que,  consoante  a  doutrina  do  tema,  a 
fraude de execução,  diversamente da fraude 
contra  credores,  opera-se  in  re  ipsa,  vale 
dizer,  tem  caráter  absoluto,  objetivo, 
dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O 
novo  processo  de  execução:  o  cumprimento 
da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. 
Rio  de  Janeiro:  Forense,  2008,  p.  95-96  / 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 
7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 
/ MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito 
tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, 
p.  210-211  /  AMARO,  Luciano.  Direito 
tributário  brasileiro.  11.  ed.  São  Paulo: 
Saraiva,  2005.  p.  472-473  /  BALEEIRO, 
Aliomar.  Direito  Tributário  Brasileiro.  10.  ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).
7.  A  jurisprudência  hodierna  da  Corte 
preconiza referido entendimento consoante se 
colhe  abaixo:  “O  acórdão  embargado, 
considerando  que  não  é  possível  aplicar  a 
nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) 
à hipótese em apreço (tempus regit actum), 
respaldou-se  na  interpretação  da  redação 
original  desse  dispositivo  legal  adotada  pela 
jurisprudência do STJ”. (EDcl no AgRg no Ag 
1.019.882/PR,  Rel.  Ministro  Benedito 
Gonçalves,  Primeira  Turma,  julgado  em 
06/10/2009,  DJe  14/10/2009)  "Ressalva  do 
ponto de vista do relator que tem a seguinte 
compreensão  sobre  o  tema:  [...]  b)  Na 
redação atual  do art.  185 do  CTN,  exige-se 
apenas  a  inscrição  em dívida  ativa  prévia  à 
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alienação  para  caracterizar  a  presunção 
relativa  de  fraude  à  execução  em  que 
incorrem  o  alienante  e  o  adquirente  (regra 
aplicável  às  alienações  ocorridas  após 
9.6.2005);”.  (REsp  726.323/SP,  Rel.  Ministro 
Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma, 
julgado  em  04/08/2009,  DJe  17/08/2009) 
"Ocorrida a alienação do bem antes da citação 
do  devedor,  incabível  falar  em  fraude  à 
execução no regime anterior à nova redação 
do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". 
(AgRg  no  Ag  1.048.510/SP,  Rel.  Ministra 
Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  julgado  em 
19/08/2008,  DJe  06/10/2008)  “A 
jurisprudência  do  STJ,  interpretando  o  art. 
185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, 
pacificou-se,  por  entendimento  da  Primeira 
Seção (EREsp  40.224/SP),  no  sentido de só 
ser  possível  presumir-se  em  fraude  à 
execução a alienação de bem de devedor já 
citado em execução fiscal”.
(REsp  810.489/RS,  Rel.  Ministra  Eliana 
Calmon,  Segunda  Turma,  julgado  em 
23/06/2009, DJe 06/08/2009) 8. A inaplicação 
do  art.  185  do  CTN  implica  violação  da 
Cláusula  de  Reserva  de  Plenário  e  enseja 
reclamação  por  infringência  da  Súmula 
Vinculante n.º 10, verbis: "Viola a cláusula de 
reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de 
órgão fracionário de tribunal que, embora não 
declare expressamente a inconstitucionalidade 
de  lei  ou  ato  normativo  do  poder  público, 
afasta sua incidência, no todo ou em parte." 
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 
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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; (c) a 
fraude de execução prevista no artigo 185 do 
CTN  encerra  presunção  jure  et  de  jure, 
conquanto  componente  do  elenco  das 
"garantias  do  crédito  tributário";  (d)  a 
inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo 
que não condiciona a ocorrência de fraude a 
qualquer registro público, importa violação da 
Cláusula  Reserva  de  Plenário  e  afronta  à 
Súmula Vinculante n.º 10, do STF.
10.  In  casu,  o  negócio  jurídico  em  tela 
aperfeiçoou-se em 27.10.2005 , data posterior 
à  entrada  em vigor  da  LC  118/2005,  sendo 
certo que a inscrição em dívida ativa deu-se 
anteriormente  à  revenda  do  veículo  ao 
recorrido,  porquanto,  consoante  dessume-se 
dos  autos,  a  citação  foi  efetuada  em  data 
anterior  à  alienação,  restando  inequívoca  a 
prova dos autos quanto à ocorrência de fraude 
à execução fiscal.
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, 
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DJe 19/11/2010)

A  Decisão  recorrida  está  na  linha  da  jurisprudência 
pacificada no próprio  STJ,  no sentido de que,  se o  sujeito  passivo de 
obrigação tributária aliena bens quando já responde pela execução, mas 
deixa outros suficientes para saldar  a dívida,  não caracteriza  fraude à 
execução fiscal.

Nesse sentido:

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO  EXECUÇÃO FISCAL. 
FRAUDE  Á  EXECUÇÃO.  INTERPRETAÇÃO  DO 
ART.  185  CTN.  1.  Embargos  de  declaração 
acolhidos para corrigir omissão quanto a tese 
não  examinada  por  falta  de 
prequestionamento,  embora  devidamente 
prequestionada em contra-razões de Recurso 
Especial. 2. Afasta-se a alegação de fraude 
á execução fiscal para acolher embargos 
de terceiro, se o executado possui em seu 
patrimônio  outros  bens  para  garantir  a 
execução.  3.  A  interpretação  dada  ao  art. 
185  do  CTN pretende  abrandar  o  rigor  do 
dispositivo.  4.  Embargos  de  declaração 
acolhidos,  com  efeitos  modificativos,  para 
negar  provimento  ao  Recurso  Especial, 
mantendo  o  acórdão.  (STJ;  EDcl-REsp 
1.347.022;  Proc.  2011/0235208-6;  PE; 
Segunda  Turma;  Relª  Desig.  Minª  Eliana  
Calmon Alves; DJE 16/08/2013; Pág. 158).

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE 
TERCEIRO.  REDIRECIONAMENTO  DA 
EXECUÇÃO  FISCAL.  AUSÊNCIA  DE 
INTERESSE RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO 
DE  FRAUDE  À  EXECUÇÃO.  PENHORA. 

Vanda Elizabeth Marinho – Juíza de Direito Convocada                                                                                    10

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTN,%20art.%20185&sid=3df1f950.5a18faf4.0.0#JD_CTNart185
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTN,%20art.%20185&sid=3df1f950.5a18faf4.0.0#JD_CTNart185


Processo nº. 0002510-08.2013.815.0011

IMÓVEL.  TERCEIRO  DE  BOA-FÉ.  PROVA 
DA  REDUÇÃO  DO  ALIENANTE  À 
INSOLVÊNCIA.  REVOLVIMENTO  DE 
MATÉRIA-FÁTICO  PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.  1. 
Não  há  interesse  recursal  no  que  tange  ao 
redirecionamento  da  execução  fiscal  para  o 
sócio,  seja porque o referido sócio alienante 
não  é  parte  nos  presentes  embargos  de 
terceiro, seja porque essa possibilidade não foi 
negada, e nem mesmo debatida, pelo acórdão 
recorrido.  2.  Não  é  possível  a  esta  Corte 
adentrar  nas  premissas  fáticas  estabelecidas 
nas instâncias ordinárias para aferir a correta 
aplicação  do  direito  ao  caso  concreto, 
mormente porque a demanda foi resolvida à 
luz da ausência de comprovação da redução 
do  alienante  à  insolvência  -  tendo  a 
sentença consignado expressamente que 
a executada tem outros bens passíveis de 
garantir a dívida (fl. 49) -, bem como em 
razão da boa-fé do terceiro adquirente. 3. 
O reexame do contexto fático-probatórios dos 
autos  é  medida indispensável  para que seja 
adotada  conclusão  diversa  daquela  a  que 
chegou o aresto guerreado. Incide, in casu, o 
óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Recurso Especial 
não  conhecido.  (STJ;  REsp  969.368;  Proc. 
2007/0165619-4;  AM;  Segunda  Turma;  Rel. 
Min.  Mauro  Campbell  Marques;  Julg. 
02/09/2010; DJE 04/10/2010).

TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL.  FRAUDE  À 
EXECUÇÃO.  -  BEM  ALIENADO  ANTES  DA 
CITAÇÃO  VÁLIDA.  HIPÓTESES  DE 
CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO.
NÃO  OCORRÊNCIA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART. 
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185  DO  CTN  E  LEI  COMPLEMENTAR  N. 
118/2005.
1.  Na redação anterior  do art.  185 do CTN, 
exigia-se apenas a citação válida em processo 
de  execução  fiscal  prévia  à  alienação  para 
caracterizar a presunção relativa de fraude à 
execução  em que  incorriam o  alienante  e  o 
adquirente  (regra  aplicável  às  alienações 
ocorridas até 8.6.2005).
2.  Na  redação  atual  do  art.  185  do  CTN, 
exige-se  apenas  a  inscrição  em dívida  ativa 
prévia  à  alienação  para  caracterizar  a 
presunção relativa de fraude à execução em 
que  incorrem  o  alienante  e  o  adquirente 
(regra aplicável  às alienações ocorridas após 
9.6.2005).
3. A averbação no registro próprio da certidão 
de inscrição em dívida ativa,  ou da certidão 
comprobatória  do  ajuizamento  da  execução, 
ou da penhora cria a presunção absoluta de 
que a alienação posterior se dá em fraude à 
execução  em  que  incorrem  o  alienante  e  o 
adquirente.
4. A presunção relativa de fraude à execução 
pode  ser  invertida  pelo  adquirente  se 
demonstrar que agiu com boa-fé na aquisição 
do bem, apresentando as certidões de tributos 
federais  e  aquelas pertinentes ao local  onde 
situado  o  bem  e  onde  tinha  residência  o 
alienante ao tempo da alienação, em analogia 
às certidões exigidas pela Lei n.
7.433/85,  e  demonstrando  que,  mesmo  de 
posse de tais certidões, não lhe era possível 
ter  conhecimento  da  existência  da  execução 
fiscal  (caso  de  alienação  ocorrida  até 
8.6.2005),  ou  da  inscrição  em  dívida  ativa 
(caso de alienação ocorrida após 9.6.2005).
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5. Invertida a presunção relativa de fraude à 
execução,  cabe  ao  credor  demonstrar  o 
consilium fraudis, a culpa ou a má-fé.
6.  A  incidência  da  norma  de  fraude  à 
execução pode ser afastada pelo devedor 
ou pelo adquirente se demonstrado que 
foram reservados pelo devedor  bens  ou 
rendas suficientes ao total pagamento da 
dívida, ou que a citação não foi válida (para 
alienações ocorridas até 8.6.2005), ou que a 
alienação  se  deu  antes  da  citação  (para 
alienações ocorridas até 8.6.2005), ou que a 
alienação se deu antes da inscrição em dívida 
ativa (para alienações posteriores a 9.6.2005).
7. Hipótese em que a alienação se deu antes 
de  9.6.2005  e  antes  da  citação  válida,  não 
ocorrendo  a  presunção  relativa  de  fraude  à 
execução.
8. Recurso especial não-provido.
(REsp  922.752/SC,  Rel.  Ministro  MAURO 
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA, 
julgado em 25/11/2008, DJe 17/12/2008)

Assim,  não restou evidenciada  fraude à  execução  no 
caso concreto,  porquanto o Apelante não demonstrou a insolvência da 
parte devedora.

Ao caso concreto aplica-se o disposto no Art. 557, do 
CPC, que autoriza ao relator negar seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Ante o exposto, nego seguimento à Apelação.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa PB, em 24 de setembro de 2014.
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    Vanda Elizabeth Marinho
Juíza de Direito Convocada

38

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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