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 ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO

Apelação Cível nº. 0004095-90.2016.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante:  Ivanildo  Nascimento  Almeida  –  Adv.  Walter  de  Agra  Junior
(OAB/PB 8.682) e Outros. 

Apelado:  Alberto  de Sousa Andrade – Adv.  Francisco Oliveira  de Queiroz
(OAB/PB 2.658) 

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DE
TERCEIRO.  PRELIMINARES.  1)  NULIDADE  DE
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO  OCORRÊNCIA.  2)  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA.  SÚMULA  84,  STJ.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
IMÓVEL  ARREMATADO  EM  HASTA  PÚBLICA.
ARREMATAÇÃO  VÁLIDA.  COMPRA  DE  PARTE  DA
PROPRIEDADE  RURAL.  ADQUIRENTE  DE  BOA-FÉ.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados. 

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  196/218),  interposta  por
Ivanildo Nascimento de Almeida hostilizando a sentença (fls. 185/188) do Juízo
de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande-PB,
que  nos  autos  da  Ação  de  Embargos  de  Terceiro  com  pedido  liminar  de
Manutenção de Posse manejada por Alberto  de Sousa Andrade, acolheu os
embargos.
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A Magistrada singular entendeu que “… restou cristalino que
o embargante adquiriu, sob o manto do princípio da boa-fé objetiva e através
de Contrato de Compra e Venda de fls. 10, os 13 hectares da Fazenda Olho D’
Água, a qual foi arrematada em trâmite regular e sem vícios de nulidades,
declarando, por via de consequência, ser o embargante o legítimo proprietário
dos 13 (treze) hectares da terra denominada Fazenda Olho D’ Água (Certidão
de fls. 41) por compra feita ao arrematante, no dia 21/08/2014 (fls. 10), não
existindo nenhum entrave ou obstáculo para fins de registro, junto ao cartório
de registro de imóveis competente”. (fls. 185/188). 

Em suas razões recursais alega o apelante, preliminarmente,
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e o não cabimento dos
embargos  de  terceiros,  por  não  ter  o  ora  recorrido  demonstrado  ser
proprietário  do  bem ou  estar  na  posse  do  imóvel,  não  sendo  considerado
terceiro pelas hipóteses previstas no §2º do art. 674, CPC, requerendo que o
processo seja extinto sem resolução de mérito. 

Alegou, a inexistência de título de propriedade por parte do
embargante  pela  ausência  de  registro  no  cartório  de  imóveis  e  que  a
informação  da  aquisição  da  propriedade  intitulada  “Fazenda  Olho  D´Água”
somente  foi  comunicada  à  Receita  Federal  na  Declaratória  Anual  de
Propriedade Territorial Rural no ano de 2016 e não no ano de 2014, data em
que havida a suposta celebração do contrato particular de compra e venda.

Sustenta, que também deve ser levada em conta a sua boa-
fé na aquisição da propriedade Fazenda Olho D’Água pois afirma que, quando
da  compra  do  imóvel,  solicitou  certidão  vintenária  no  Cartório  Único  da
Comarca de Pocinhos – PB, a qual atestou não existir ônus e pendências reais
sobre o bem.

Afirma ainda que, atualmente, existem 02 (dois) registros
de imóveis para a mesma propriedade rural: 01 (um) registro mais antigo,
datado de 04 de janeiro de 1988 no Cartório do Único Ofício da Comarca de
Pocinhos – PB e outro registro mais recente, originado por determinação do
Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Campina Grande-PB nos autos da
Ação de Execução nº 011.1998.011.100-7, no 1º Serviço Notarial e Registral
Ivandro Cunha Lima, Município de Campina Grande. 
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Ao  final,  pugna  para  que  seja  decretada  a  nulidade  da
sentença,  determinando  o  julgamento  conjunto  com  a  Ação  Anulatória  de
Hasta Pública c/c Imissão de Posse com pedido de liminar que tramita em
apenso. Mas, caso seja ultrapassado a preliminar recursal,  requer que seja
dado provimento ao recurso, com a improcedência dos pedidos contidos na
inicial.

O  apelado  apresentou  contrarrazões  às  fls.  222/226,
pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição das
preliminares de ausência de fundamentação e de inadequação da via e,  no
mérito,  entendeu  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a  intervenção
ministerial (fls. 235/238).

É o relatório.

V O T O

PRELIMINARES

1)  NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO:

Não merece amparo a alegação do apelante, pois a sentença
de fls. 185/188, apesar de sucinta preencheu todos os requisitos do art. 489
do CPC.

A  decisão  judicial  exteriorizou  as  suas  razões  de  decidir,
enfrentando as questões de fato e de direito que entendeu relevante para a
solução da demanda,  especificando as  causas  que a levaram a solução de
acolhimento dos embargos de terceiros. 

Mostra-se  que  a  insurgência  do  apelante  deve-se,  em
verdade, à sua discordância com o mérito da sentença, não com a ausência de
fundamentação.

Desta forma rejeito a preliminar de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação. 
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2) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Alega  o  recorrente  que  o  embargante  não  pode  ser
considerado terceiro pelas hipóteses previstas no §2º do art. 674, CPC, por ele
não ter demonstrado ser proprietário do bem ou estar na posse do imóvel.

Contudo,  ocorre  que  atualmente  prevalece  em  sede
jurisprudencial  entendimento sumulado pelo Superior  Tribunal de Justiça de
que: “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação
de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que
desprovido do registro”. (Súmula 84 do STJ).

Nesse  norte,  o  fato  de  o  instrumento  contratual  da
promessa de compra e venda não ter sido registrado no Cartório de Imóveis é
irrelevante,  desde  que  as  circunstâncias  denotem  a  boa-fé  objetiva  do
adquirente e a inexistência de fraude. 

Assim sendo, inexorável a conclusão de que a pretensão do
embargante, ora recorrido, encontra respaldo nas disposições do art. 674 do
CPC, que assim dispõe: “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição
ou ameaça de constrição sobre bens  que possua ou sobre os  quais  tenha
direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento
ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”, daí sua legitimidade. 

Diante  de  tais  considerações,  rejeito  a  preliminar  de
inadequação da via eleita.

MÉRITO

O cerne da questão consiste na arrematação por terceiros,
realizada no curso de uma Ação de Execução de título executivo extrajudicial,
de bem imóvel supostamente pertencente ao ora recorrente.

O  apelante  alega  que  adquiriu  do  Sr.  Francisco  José  de
Oliveira Coutinho a propriedade rural objeto do litígio, Fazenda Olho D’ Água,
localizado no Município de Boa Vista – PB, em 16.04.2009, juntando para tanto
a Escritura Pública de Compra e Venda de fls. 26/27 (Ação Anulatória de Hasta
Pública em anexo - proc. nº 0025752-93.2013.815.0011).
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Compulsando os autos, verifica-se que os documentos de fls.
02/12 (proc.  n.º  001.1998.011100-7 em anexo)  demonstram,  inicialmente,
que o Município de Lagoa Seca - PB ingressou com uma Ação de Execução em
face de Francisco José de Oliveira Coutinho no ano de 1998, distribuída perante
a  2ª  Vara  de  Fazenda  da  Comarca  da  Campina  Grande  -  PB  objetivando
receber a quantia de R$ 109.332,33  (cento e nove mil, trezentos e trinta e
dois reais e trinta e três centavos).

Ás  fls.  15/16  o  Sr.  Francisco  José  de  Oliveira  Coutinho,
executado,  indicou à penhora a  Fazenda Olho D’  Água,  com 300 hectares,
localizado no Município de Boa Vista – PB, conforme termo de penhora de fls.
24, datado em 21.08.1998, momento em que o próprio executado foi nomeado
como fiel depositário.

Ás fls. 136/139 (processo em anexo – Ação de Execução nº
001.1998.011100-7) consta em Auto de Arrematação que o bem imóvel objeto
do litígio foi arrematado por Elenildo Gomes da Silva no dia 20.05.2009.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil atesta o seguinte:

Art.  903.  Qualquer  que  seja  a  modalidade  de  leilão,
assinado  o  auto  pelo  juiz,  pelo  arrematante  e  pelo
leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita,
acabada  e  irretratável, ainda  que  venham  a  ser
julgados procedentes os embargos do executado ou a

ação  autônoma  de  que  trata  o  §  4o deste  artigo,
assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos
sofridos. 

A doutrina processual estabelece:

“A assinatura do auto pelo Juiz, pelo arrematante e
pelo  serventuário  da  justiça  ou  leiloeiro  torna
perfeita, acabada e irretratável a arrematação (art.
694, CPC). Nesse caso, tendo em conta a proteção
ao  arrematante  terceiro  de  boa-fé,  ainda  que  os
embargos  ao  executado  venham  a  ser  julgados
procedentes,  a  arrematação  se  mantém  válida  e
eficaz.”  (MARINONI,  Luiz  Guilherme;  Mitidiero,
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Daniel.  Código  de  Processo  Civil:  comentado  por
artigo. São Paulo: RT, 2009, p.677).

Por oportuno, o magistério de NELSON NERY JUNIOR e ROSA

MARIA DE ANDRADE NERY bem se amolda à espécie:

“Arrematação é ato de império do órgão jurisdicional.
Através dela faz o Estado a transferência do bem que é
objeto da execução para, por esse meio, tornar efetiva,
mediata e imediatamente, a vontade legal e o preceito
sancionador  nela  contido.  Por  isso  assinado  o
respectivo  auto,  torna-se  irretratável  a  arrematação
(STF,  RE56687,  rel.  Min.  Raphael  de  Barros,  j.
26.3.1968.  RT678/194)”  (Código  de  
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, p.
1056, 10ª edição, 2007). 

Portanto, o bem imóvel penhorado foi a hasta pública, com
arrematação  válida  e  a  consequente  imissão  na  posse  pelo  arrematante,
conforme se depreende da análise do Processo de Execução, já transitado em
julgado,  conforme  certidão  de  fls.  248  dos  autos  em  apenso  (proc.  nº
001.1998.011100-7).

Posteriormente,  de  acordo  com  o  Contrato  Particular  de
Compra e Venda de fls. 10 dos presentes autos, o Sr. Elenildo Gomes da Silva,
arrematante de imóvel adquirido em hasta pública, vendeu ao ora recorrido
parte da propriedade, 13 (treze) hectares.

Do exame pormenorizado do caderno processual, verifica-se
que esta  compra  realizada pelo ora recorrido,  Alberto  de Sousa Andrade, ao
arrematante,  Elenildo  Gomes  da  Silva,  deu-se  em  21.08.2014  (fls.  10),
quando a arrematação já estava perfeita e acabada, com o seu respectivo
registro no Cartório de Registro de Imóveis, na data de 19.11.2012, conforme
fls. 25.

Ao passo que, pela análise das datas do contrato de compra
e  venda  da  propriedade  rural  pelo  ora  apelante,  Ivanildo  Nascimento  de
Almeida, em 16.04.2009 (fls. 26/27 da Ação Anulatória de Hasta Pública em
anexo  -  proc.  nº  0025752-93.2013.815.0011)  constata-se  que  esta  foi
realizada  durante  o  trâmite  do  processo  executivo,  onde  já  havia  sido
efetivada penhora sobre o imóvel em 21.08.1998 (fls. 24 da Ação de Execução
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em apenso - proc. n.º 001.1998.011100-7), como garantia de pagamento do
débito  objeto  da  ação  executiva,  na  qual  o  Sr.  Francisco  José  de  Oliveira
Coutinho, executado, foi nomeado como fiel depositário.

Pelo que se constata que ocorreu a venda do imóvel rural
penhorado, pelo  antigo  proprietário,  na  constância  do  encargo  de  fiel
depositário, ao Sr. Ivanildo Nascimento de Almeida, ora apelante.

Diante  de  tais  circunstâncias,  temos  que,  para  fins  de
análise dos Embargos de Terceiros, é  incontroversa a boa-fé do embargante,
Alberto  de  Sousa  Andrade,  que  entabulou  negócio  jurídico  para  aquisição
onerosa de bem imóvel com o Sr. Elenildo Gomes da Silva, arrematante da
propriedade rural penhorada no dia 21.08.1998, conforme auto de penhora de
fls. 22 do processo de execução em apenso. 

Assim sendo, evidenciada a boa-fé do terceiro embargante,
por meio dos documentos de fls. 10/25 e 41, resta claro o seu direito de ver
desconstituída  a  constrição  judicial  existente  no  seu  patrimônio,  com  a
consequente liberação do bem imóvel.

O  princípio  da  boa-fé  está  intimamente  ligado  à
interpretação do negócio jurídico, que deve estar atento a intenção inferida na
declaração da vontade das partes e, também, no interesse social de segurança
das  relações  jurídicas,  uma  vez  que  as  partes  devem  agir  com  lealdade,
confiança, respeito, informação, correção, e estes, conforme conjunto fático-
probatório  dos  autos,  estiveram presentes  na  relação  jurídica  entre  o  ora
recorrido e o Sr. Elenildo Gomes da Silva.

A doutrina de Pablo Stolze1 nos fala do dever de lealdade e
confiança  recíproca  que  devem  existir  entre  as  partes  contratantes,  nos
seguintes termos:

A  ideia  de  lealdade  infere  o  estabelecimento  de
relações  calcadas  na  transparência  e  enunciação  da
verdade,  com  a  correspondência  entre  a  vontade
manifestada  e  a  conduta  praticada,  bem  como  sem
omissões dolosas – o que se relaciona também com o
dever anexo de informação – para que seja firmado um
elo  de  segurança  jurídica  calcada  na  confiança  das
partes que pretendem contratar, com a explicitação, a

1GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Vol. IV –
Contratos. Teoria Geral. 7ª Edição. Saraiva: 2011.
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mais clara possível, dos direitos e deveres de cada um.
Confiança, nesse sentido de crença na probidade moral
de outrem, é algo, portanto, que não se outorga por
decreto, mas, sim, que se conquista justamente pela
prática de uma conduta leal ou se pressupõe em uma
sociedade  que  se  pretende  se  reconhecer  como
civilizada.

O  princípio  da  boa-fé  não  apenas  reflete  uma  regra  de
conduta,  consubstancia  a  eticidade  orientadora  da  construção  jurídica  do
Código  Civil.  Nesse  sentido,  Carlos  Roberto  Gonçalves  (in.  Direito  Civil
Brasileiro,  Vol.  1,  8ª  ed.,  Saraiva:  São Paulo,  2010,  p.  43)  afirma que o
princípio da eticidade conduz a uma maior liberdade ao magistrado na busca
da decisão mais justa ou equitativa:

“O princípio da eticidade funda-se no valor da pessoa
humana  como  fonte  de  todos  os  demais  valores.
Prioriza a equidade, a boa-fé, a justa causa e demais
critérios  éticos.  Confere  maior  poder  ao  juiz  para
encontrar a solução mais justa ou equitativa.”

Mais  uma  vez,  absorvendo  os  ensinamentos  dos  ilustres
Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (Ob. Cit.,  p.  109), a concretização do
princípio da eticidade no direito obrigacional se dá, principalmente, através do
princípio da boa-fé:

“No  Direito  das  Obrigações,  o  princípio  da  eticidade
será concretizado principalmente nas cláusulas gerais
da boa-fé, função social, abuso do direito, equidade e
bons costumes.”

Assim  sendo,  a  sentença  foi  prolatada  com  coerência  e
extremado senso de aplicação de Justiça, baseada nos pontos principais da
divergência, fundamentada em dispositivos legais e jurisprudências, portanto,
deve ser mantida. 

 ISTO  POSTO,  REJEITO  AS  PRELIMINARES  DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO e de
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e, no mérito,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO APELATÓRIO, mantendo-se a sentença vergastada incólume.

 
É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do  julgamento  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque
– Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Excelentíssimo Senhor Doutor
João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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