
 
ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÕES CÍVEIS nº 00000791-68.2011.815.0881 — Comarca de São Bento
Relator :Dr.  João  Batista  Barbosa,  Juiz  convocado  em  substituição  ao  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
1°  Apelante :João Dantas de Souza
Advogado :Artur Araújo Filho
2° Apelante :Banco do Nordeste do Brasil S.A 
Advogado :Felipe Vieira de Medeiros Silvano e outros

APELAÇÕES  CÍVEIS  —  AÇÃO  DE  NULIDADE  DE
ARREMATAÇÃO —  PRELIMINAR SUSCITADAS  — REJEIÇÃO
—NÃO INTIMAÇÃO DE AVALISTA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO
—  OFICIAL  DE  JUSTIÇA  QUE  INTIMA  PROCURADOR  DO
AVALISTA  SEM  ACOSTAR  PROCURAÇÃO  AOS  AUTOS  —
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIR  A  LEGALIDADE  DA
PROCURAÇÃO — DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

—  Inocorre  cerceamento  de  defesa  quando  não  há  manifestação  no
momento processual oportuno em relação à produção de prova oral,
acarretando  a  incidência  da  preclusão,  havendo  inclusive  prévia
desconstituição de sentença para a  realização de prova,  apenas pericial,  que foi
postulada pela própria parte. Hipótese em que a prova testemunhal ainda era de...
(TJ-RS -  AC: 70045104643 RS,  Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro,  Data de
Julgamento:  05/10/2011,  Vigésima  Segunda  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:
Diário da Justiça do dia 11/10/2011)

— Inexiste litisconsórcio necessário entre os herdeiros porque a teor dos arts. 1.784 e
parágrafo  único  do  1.791  do  atual  Código  Civil,  com  a  transmissão  imediata  da
propriedade e posse do acervo aos herdeiros,  estes,  sozinhos ou em conjunto,  têm
legitimidade  ativa  ad  causam  para  ajuizarem  possessórias.  Caracterizado  o
litisconsórcio facultativo entre os herdeiros, são dispensáveis para o recebimento da
inicial a certidão atualizada do formal de partilha e a carta de adjudicação.  (TJ-SC -
AI: 131477 SC 2003.013147-7, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 23/09/2004,
Segunda  Câmara  de  Direito  Civil,  Data  de  Publicação:  Agravo  de  instrumento  n.
03.013147-7, da Capital.)

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas, e negar provimento
a ambos os recursos, nos termos do voto relator. 

RELATÓRIO.



Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por João Dantas de Souza e pelo
Banco do Nordeste do Brasil S.A, em face da sentença de fls. 393/397, proferida pelo Juízo da
Comarca de São Bento, nos autos da presente Ação de Nulidade de Ato Jurídico.

Na sentença, o Juízo  a quo julgou procedente o pedido para  “decretar a
nulidade de Arrematação do bem descrito no Termo de Praça/Leilão e Auto Arrematação de fls.27,
corrida  em 17.08.2010,  ante  a  flagrante  inobservância  do  disposto  no  art.687,  §  5º  do  CPC
(ausência de intimação do avalista/devedor da data da realização das hastas públicas) e o faço
atendendo às peculiaridades do caso concreto, por ser medida de direito e Justiça.” Condenou
ainda  “os  promovidos  ao  ressarcimento  do  valor  das  custas  processuais  adiantadas  pelos
promoventes e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.”

Inconformado, o primeiro apelante (João Danta Souza) suscita preliminar de
cerceamento de defesa, nulidade da sentença em virtude da não intimação para apresentação de
alegações finais, e ainda, ilegitimidade ativa dos recorridos. No mérito, assevera que a arrematação
do bem pertencente ao falecido Bento Jó Batista, que figurava como avalista nos autos da ação de
execução,  procedeu-se  de  forma  regular,  sobretudo  por  ter  sido  devidamente  intimado  para  a
realização da hasta pública por meio de seu representante. Por fim, requer o provimento do seu
recurso e consequente reforma do julgado. (fls.440/466)

Contrarrazões ao primeiro apelo às (fls. 490/495. 

O  Banco  do  Nordeste  ,  por  sua  vez,  suscitou  preliminarmente  a
ilegitimidade ativa dos promoventes. No mérito, alega que a arrematação do bem foi legal, tendo
em  vista  que  esta  foi  realizada  com  a  prévia  comunicação  do  seu  proprietário,  através  do
representante deste, não havendo que se falar em qualquer nulidade. Por fim, requer o provimento
do apelo. (fls.467/486)

Contrarrazões ao segundo apelatório (fls. 496/501)

Instada se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
514/522, opinou pela rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa e nulidade do processo, para
no  mérito,  manifestar-se  pelo  prosseguimento  das  apelações,  sem  manifestação  de  mérito,
porquanto ausente, neste ponto, interesse que recomende a sua intervenção.

É o relatório. 

Voto. 

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa em razão da não oitiva das testemunhas arroladas
pelo primeiro apelante.

Afirma o primeiro apelante, “que o juiz a quo equivocou-se ao julgar a lide
sem  a  oitiva  de  todas  as  testemunhas  requeridas,  caracterizando  cerceamento  de  defesa  (…).
Argumentou ainda, que  “(…) para o deslinde da demanda foram alicerçadas em premissas não
condizentes com a realidade, pois o magistrado de primeiro grau declarou ineficazes as certidões
dos  Oficiais  de  Justiça  nas  quais   restou  consignado  que  o  Sr.  Rogério  Bento  da  Silva  era
procurador   do  co-devedor  Bento  Jó  Batista  e  nessa condição foi  intimado da hasta  pública,
demonstrando quão essencial são os depoimentos testemunhais para a elucidação do caso.”



Entendo que tais alegações se confundem com o mérito, motivo pelo qual
deixo de apreciar a presente preliminar, para analisar os referidos argumentos por ocasião da
análise meritória.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa por não oportunizar a possibilidade de apresentação
de razões finais.

Asseverou o primeiro apelante a existência de cerceamento de defesa, por
não ter sido oportunizado o direito de apresentar alegações finais.

Sem razão  o  recorrente.  É  que  conforme  bem asseverou  o  membro  do
Parquet  Estadual,  “Conforme  se  extrai  do  termo  de  audiência  e  instrução  e  julgamento,
fls.387/387v, após a oitiva das testemunhas e rejeição da produção de novas provas, decisão contra
a qual não foi interposto recurso, ao tempo recurso adesivo, o douto magistrado, sem manifestação
contrária das partes, determinou que os autos fossem conclusos para sentença. Ver-se, tacitamente,
que as partes dispensaram a produção de alegações finais,  sejam orais ou por memoriais,  ao
deixarem de se pronunciarem contra a determinação do juiz de conclusão do processo para fins de
sentença.”

De fato, analisando o termo de audiência de fls.387/387v, verifica-se que o
juízo  monocrático  indeferiu  a  oitiva  das  testemunhas  do  primeiro  recorrente,  não  tendo  este
interposto qualquer recurso contra a mencionada decisão, dai porque, observa-se estar preclusa a
referida matéria.

A respeito do tema a jurisprudência assim vem se manifestando:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  TRIBUTÁRIO.  ISS.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
FISCAL.  PROVA  ORAL.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  NO  MOMENTO
PROCESSUAL  OPORTUNO.  PRECLUSÃO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INOCORRÊNCIA.  OITIVA  DE  TESTEMUNHAS  DESCABIDA  NO  CASO.
Inocorre  cerceamento  de  defesa  quando  não  há  manifestação  no
momento processual oportuno em relação à produção de prova oral,
acarretando  a  incidência  da  preclusão,  havendo  inclusive  prévia
desconstituição de sentença para a realização de prova, apenas pericial, que foi
postulada pela própria parte. Hipótese em que a prova testemunhal ainda era de...
(TJ-RS - AC: 70045104643 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de
Julgamento:  05/10/2011,  Vigésima Segunda Câmara Cível,  Data  de Publicação:
Diário da Justiça do dia 11/10/2011)

Por tais razões, rejeito a preliminar.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

Suscita o apelante/promovido a ilegitimidade ativa dos autores, alegando
para tanto, que ação em comento deveria ter sido proposta pelo inventariante do espólio do falecido
Bento Jó Batista, proprietário do bem arrematado, e não pelos demandantes.

Mais  uma vez  conforme bem ressaltou  o  membro do Parquet  Estadual,
“Compulsando  os  autos,  constata-se  que  a  alegação  de  ilegitimidade  dos  promoventes,  ora
apelados, já foi devidamente apreciada quando do julgamento do agravo de instrumento, processo
nº 088.2006.000001-0/0001, estando dessa forma preclusa a matéria.”, já que daquela decisão não
houve recurso.



A respeito do tema jurisprudência assim vem se manifestando:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL,  CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO
DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DISCUTIDA E
DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ATRASO
NA  ENTREGA  DA  OBRA.  CASO  FORTUITO.  INEXISTÊNCIA.  MORA
CONFIGURADA.  MULTA  MORATÓRIA  PREVISTA  CONTRATUALMENTE.
APLICAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SETENÇA
REFORMADA.  1. Não  se  conhece  de  matéria,  trazida  em  recurso  de
apelação, que já tenha sido discutida e decidida em sede de Agravo de
Instrumento interposto nos  autos,  pois  preclusa. 2.  Não se  considera
caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o
evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do
próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial, que tem que
assumi-los para exercê-la. 3. Cabível a cumulação de cláusula penal com lucros
cessantes, por ter aquela natureza moratória e, esta, compensatória, se de modo
diverso  não  dispuser  o  contrato.  4.  O  promitente  comprador  faz  jus  à
indenização  pelos  lucros  cessantes  referentes  aos  aluguéis  que  poderia  ter
recebido,  quando,  em  decorrência  da  mora  da  construtora/incorporadora
devidamente  demonstrada  nos  autos,  ficou  impossibilitado  de  exercer  os
atributos  da  propriedade.  5.  Recurso  das  rés  parcialmente  conhecido  e  não
provido. Recurso dos autores conhecido e provido.(TJ-DF - APC: 20140111105127,
Relator:  ANA CANTARINO,  Data de Julgamento: 16/12/2015,  3ª  Turma Cível,
Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/01/2016 . Pág.: 282)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESRIÇÃO.
MATÉRIA  ANALISADA  EM  SEDE  DE  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR EM RECURSO DE
APELAÇÃO.  EFEITO  DA  COISA  JULGADA  MATERIAL OMISSÃO  E
OBSCURIDADE.  INOCORRÊNCIA.REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA
DECIDIDA.IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição
contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas
hipóteses,  devem  ser  rejeitados  os  aclaratórios,  sob  pena  de  abrir-se  a
possibilidade  de  rediscussão  da  matéria  de  mérito  encartada  nos  autos  e  já
decidida.Embargos de Declaração não providos. (TJ-PR - EXSUSP: 978375301 PR
978375-3/01  (Acórdão),  Relator:  Jucimar  Novochadlo,  Data  de  Julgamento:
03/07/2013, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1147 23/07/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM
FASE DE EXECUÇÃO - FORMA DE CÁLCULO DE ALUGUERES E ENCARGOS -
MATÉRIA  DISCUTIDA  E  DECIDIDA  EM  SEDE  DE  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  -  PRECLUSÃO  -  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DE
DECISÃO - EXECUÇÃO DEFINITIVA - AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA
DO PROSSEGUIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO -(TJ-PR - AC: 6828371
PR 0682837-1, Relator: Clayton Camargo, Data de Julgamento: 23/06/2010, 12ª
Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 427)

Por tais razões, rejeito a preliminar ventilada.



Preliminar de Litisconsórcio  Ativo Necessário

Alegam o primeiro e segundo recorrente em sede de preliminar que o polo
ativo da demanda há que se complementado, eis que o Sr. Rogério Bento da Silva, além de co-
devedor e procurador do Sr. Bento Jó Batista, era filho, conforme certidão de fl.351.

Não  assiste  razão  aos  recorrentes.  É  que  conforme  remansosa
jurisprudência,  a herança,  até que haja partilha deve ser tratada como uma universalidade,  algo
indivisível,  sobre  que  todos  os  co-herdeiros  tem legitimidade  e  interesse  em reivindicar  sobre
questões atinentes à posse e propriedade da herança, sendo que o direito dos co-herdeiros se rege
pelas normas relativas ao condomínio.

A respeito do tema vejamos o posicionamentos dos tribunais:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE BEM DEIXADO

PELO  DE  CUJUS  -  PARTILHA AINDA NÃO  VERIFICADA -  CO-HERDEIRO  -
LEGITIMIDADE  ATIVA  RECONHECIDA  -  RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO.  1.

Sendo  a  herança  uma  universalidade,  é  de  rigor  reconhecer-se  que  sobre  ela  os
herdeiros detêm frações ideais não individualizadas, pois, até a partilha. 2. Aberta a

sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o
direito  dos co-herdeiros,  quanto  à propriedade e  posse  da  herança,  pelas  normas

relativas ao condomínio (artigo 1791, parágrafo único, do Código Civil). 3. Tal como
ocorre em relação a um condômino, ao co-herdeiro é dada a legitimidade ad causam

para reivindicar, independentemente da formação de litisconsórcio com os demais co-
herdeiros, a coisa comum que esteja indevidamente em poder de terceiro, nos moldes

no artigo 1314 da lei civil. 4. O disposto no artigo 12, V, do Código de Processo Civil não
exclui,  nas hipóteses em que ainda não se verificou a partilha,  a  legitimidade de cada

herdeiro vindicar em juízo os bens recebidos a título de herança, porquanto, in casu, trata-
se de legitimação concorrente. 5. Recurso especial provido.  (STJ - REsp: 1192027 MG

2010/0078655-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 19/08/2010,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2010)

PROCESSUAL  CIVIL  -  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  -  PETIÇÃO  INICIAL  -

INCLUSÃO DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL NO POLO ATIVO DA
DEMANDA - JUNTADA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DO FORMAL DE PARTILHA

E DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO - INSURGÊNCIA - PROPRIETÁRIO FALECIDO -
ABERTURA  DE  INVENTÁRIO  -  TRANSMISSÃO  IMEDIATA  DA

POSSE/PROPRIEDADE COM A MORTE DO DE CUJUS  LITISCONSÓRCIO ATIVO�

NECESSÁRIO ENTRE TODOS OS HERDEIROS - AUSÊNCIA - LEGITIMIDADE DE

QUALQUER  HERDEIRO  PARA  PLEITEAR  A  PROTEÇÃO  POSSESSÓRIA  DE
IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA INDIVISA -  LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO

ATIVO  -  POSSE/PROPRIEDADE  COMPROVADA  ATRAVÉS  DE  FORMAL  DE
PARTILHA  E  CARTA  DE  ADJUDICAÇÃO  -  DISPENSABILIDADE  -  DECISUM

REFORMADO  -  RECURSO  PROVIDO.  Inexiste  litisconsórcio  necessário  entre  os
herdeiros porque a teor dos arts. 1.784 e parágrafo único do 1.791 do atual Código

Civil, com a transmissão imediata da propriedade e posse do acervo aos herdeiros,
estes,  sozinhos ou em conjunto,  têm legitimidade ativa ad causam para ajuizarem

possessórias.  Caracterizado  o  litisconsórcio  facultativo  entre  os  herdeiros,  são
dispensáveis para o recebimento da inicial a certidão atualizada do formal de partilha



e a carta de adjudicação. (TJ-SC - AI: 131477 SC 2003.013147-7, Relator: Monteiro
Rocha,  Data  de  Julgamento:  23/09/2004,  Segunda  Câmara  de  Direito  Civil,  Data  de

Publicação: Agravo de instrumento n. 03.013147-7, da Capital.)

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

Do Primeiro e Segundo Apelo.

Os promoventes ajuizaram Ação Anulatória de Ato Jurídico em desfavor do
Banco do Nordeste do Brasil e João Dantas de Souza, objetivando desfazer a arrematação em hasta
pública de bem imóvel constrito para garantia do juízo em Ação de Execução movida pelo Banco
do Nordeste do Brasil contra Rogério Bento da Silva e seu avalista Bento Jó Batista, afirmando em
síntese que o co-devedor e seus sucessores não foram intimados pessoalmente da realização da
venda judicial do bem constrito.

O magistrado  de  primeiro  grau  a  respeito  da  ausência  de  intimação  do
avalista assim posicionou-se: 

“ Quanto ao mérito não resta qualquer dúvida que o Avalista e Proprietário do Bem

Penhorado, Bento Batista, falecido em 21.11.2009, não foi  intimado pessoalmente das
hastas públicas realizadas em 03.08.2010 e 17.08.2010, conforme preceitua o art.687, §

5º, do CPC. 

Observa-se que as certidões de fls.163/166 apenas comprovam a intimação do devedor

principal  Sr.  Rogério  Bento  da  Silva,  não  tendo  o  avalista  e  proprietário   do  bem
penhorado Bento Jó Batista sido intimado pessoalmente, nem tampouco inexiste nos autos

qualquer  comprovação da intimação de advogado constituído pessoalmente à época pelo
mesmo. Registre-se ainda que até  mesmo no Edital de fls.175 não constou  o nome do Sr.

Bento Jó Batista.

Portanto, é de se ver que o Sr. Bento Jó da Silva à época da realização das hastas públicas

não se encontrava em lugar incerto e não sabido, e por isso, sua intimação não poderia se
dar apenas por Edital, máxime quando nem mesmo seu nome constou  no mesmo, e mesmo

que tivesse constado tal intimação seria nula, por violar o art.231, II e 232, I do CPC.”

Por sua vez, o primeiro apelante ( João Dantas de Souza), afirma que após a
publicação  do  edital  de  praça  e  leilão  (fl.156),  os  promoventes  foram  intimados,  “tendo  o
executado Rogério Bento da Silva,  na condição de filho e Procurador autorizado do avalista-
executado Bento Jó Batista, recebido a intimação a este dirigida, conforme mandados e certidões
de fls.163/166.

Não assiste razão ao apelante. No que pese o oficial de justiça gozar de fé
pública,  verifica-se  que  o  meirinho  apenas  noticiou  que  o  Sr.  Rogério  possuía  procuração  do
avalista Bento Jó Batista. Entretanto, como asseverou o magistrado de primeiro grau, necessitava o
oficial de Justiça ter acostado aos autos a referida procuração, afinal, não se sabia os poderes que
esta possível procuração tinha, se ainda era válida ou mesmo se preenchia todos os requisitos para
surtir seus efeitos legais.

Ademais, conforme bem arrematou o Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
por ocasião da apreciação do Agravo de Instrumento nº 088.2006.000001-0/001 (fls.46/48):



“Compulsando os autos, observo que, de fato, não foi feita a intimação do
executado/proprietário do bem acerca da hasta pública, tampouco consta o
seu nome no edital das fls.104/v, relativo à alienação judicial do bem.
Doutra banda, constato que, em 21/11/2009, o referido executado faleceu
e, em virtude da omissão acima, seus herdeiros não foram intimados para
lhe  sucederam  e,  portanto,  tomarem  ciência  da  designação  da  hasta
pública.
 
Ressalto que,  mesmo sendo certo que o avalizado ou devedor principal
(Rogério  Bento  Silva)  é  filho  do  executado/avalista  e  foi,  devidamente
intimado da hasta pública (fls.105), onde se arrematou imóvel em litígio,
havendo portanto, possibilidade fática de que a genitora e os irmãos do
devedor principal, respectivamente, cônjuge e filhos do de cujus, tenham
tomado  conhecimento  da  referida  hasta  de  forma  extrajudicial,  tal
probabilidade de conhecimento da alienação judicial não pode ser oposta
contra os agravantes, afim de se elidir a regra do Código de Processo Civil
que  impõe  a  obrigatoriedade  da  intimação  do  executado  para  a  hasta
pública (art.687, § 5º do CPC).”

Desta feita, acertada a decisão do juiz de primeiro grau, no sentido de que a
não intimação do avalista Bento Jó Batista ocasionou a nulidade do julgado.

Sustentou ainda o primeiro recorrente que litigou sob os auspícios da justiça
gratuita, o que abrangeria a dispensa do pagamento de custas e honorários advocatícios. Entretanto,
argumenta que a sentença vergastada condenou o apelante no pagamento de custas e honorários,
merecendo neste ponto reforma a sentença.

No  que  pese  o  pedido  de  justiça  gratuita  do  primeiro  apelante  na  sua
contestação, não há notícia nos autos do deferimento do referido pedido. Desta feita a condenação
em honorários deve ser mantida.

Assim, à vista das considerações acima ilustradas,  rejeito as preliminares
suscitadas, e, no mérito NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. 

Defiro o pedido de justiça gratuita do primeiro apelante.

É como voto. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque  (Presidente).  Presentes  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator) e a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado / Relator



 
ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÕES CÍVEIS nº 00000791-68.2011.815.0881 — Comarca de São Bento

RELATÓRIO.

Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por João Dantas de Souza e pelo Banco
do Nordeste do Brasil S.A, em face da sentença de fls. 393/397, proferida pelo Juízo da Comarca de São
Bento, nos autos da presente Ação de Nulidade de Ato Jurídico.

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido para “decretar a nulidade
de Arrematação do bem descrito  no Termo de Praça/Leilão e  Auto Arrematação de fls.27,  corrida em
17.08.2010, ante a flagrante inobservância do disposto no art.687, § 5º do CPC (ausência de intimação do
avalista/devedor da data da realização das hastas públicas) e o faço atendendo às peculiaridades do caso
concreto, por ser medida de direito e Justiça.” Condenou ainda “os promovidos ao ressarcimento do valor
das custas processuais adiantadas pelos promoventes e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa.”

Inconformado,  o  primeiro  apelante  (João  Danta  Souza)  suscita  preliminar  de
cerceamento de defesa, nulidade da sentença em virtude da não intimação para apresentação de alegações
finais, e ainda, ilegitimidade ativa dos recorridos. No mérito, assevera que a arrematação do bem pertencente
ao falecido Bento Jó Batista, que figurava como avalista nos autos da ação de execução, procedeu-se de
forma regular, sobretudo por ter sido devidamente intimado para a realização da hasta pública por meio de
seu  representante.  Por  fim,  requer  o  provimento  do  seu  recurso  e  consequente  reforma  do  julgado.
(fls.440/466)

Contrarrazões ao primeiro apelo às (fls. 490/495. 

O Banco do Nordeste , por sua vez, suscitou preliminarmente a ilegitimidade ativa
dos promoventes. No mérito, alega que a arrematação do bem foi legal, tendo em vista que esta foi realizada
com a prévia comunicação do seu proprietário, através do representante deste, não havendo que se falar em
qualquer nulidade. Por fim, requer o provimento do apelo. (fls.467/486)

Contrarrazões ao segundo apelatório (fls. 496/501)

Instada a se pronunciar,  a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
514/522, opinou pela rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa e nulidade do processo, para no mérito,
manifestar-se pelo prosseguimento das  apelações,  sem manifestação de mérito,  porquanto ausente,  neste
ponto, interesse que recomende a sua intervenção.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.



João Pessoa, 31 de janeiro de 2017.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / Relator


	
	

