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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DE
TERCEIRO.  EXECUÇÃO  FISCAL.
ALIENAÇÃO DO BEM APÓS A INSCRIÇÃO
EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  NEM
JULGAMENTO SOB O RITO DE RECURSO
REPETITIVO.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

-  Nos  termos  do  art.  185  do  Código  Tributário
Nacional,  são  consideradas  fraudulentas  as
alienações  ou  onerações  de  bens  ou  rendas,
efetuadas pelo devedor fiscal, após a inscrição do
crédito tributário na dívida ativa.

- Aos créditos fazendários não incide o enunciado
da Súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça,
que  estabelece  que  o  reconhecimento  da  fraude
depende do registro da penhora do bem alienado ou
da  prova  da  má-fé  do  terceiro  adquirente,
consoante  entendimento  firmado  em  sede  de
recurso repetitivo. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA  a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Banco  do
Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da
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Comarca  de  Itaporanga  que,  nos  autos  dos  Embargos  de  Terceiro
propostos  pelo  recorrente  em  face  do  Estado  da  Paraíba,  julgou
improcedente o pedido o pedido inicial, com a seguinte ementa: 

“EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  ALIENAÇÃO
APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE
À  EXECUÇÃO  FISCAL.  CARACTERIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
-  Se  o  devedor  fiscal,  ainda  durante  os
procedimentos  administrativos  para  a  cobrança
judicial  de  seu  débito,  pratica  atos  tendentes  a
diminuir seu patrimônio, mostra-se perfeitamente
cabível a decretação da fraude à execução fiscal,
independentemente  da  intenção  do  terceiro  que
adquire o bem garantidor da dívida fiscal.”

Em suas razões (fls. 67/83), o apelante afirma que, quando da
efetivação da penhora, o imóvel não mais pertencia ao devedor fiscal, que já
tinha alienado ao Sr. Cleberton Campos de Arruda, por meio de escritura
pública devidamente registrada no cartório imobiliário.

Assevera que o Sr. Cleberton Campos de Arruda, valendo-se
do seu legítimo direito real de propriedade,  ofereceu o bem em garantia
hipotecária  da  dívida  consubstanciada  na  Cédula  Rural  Hipotecária  nº
23.2008.751.2661, no valor de R$ 32.096,34 (trinta e dois mil e noventa e
seis reais e trinta e quatro centavos). 

Alega que os embargos de terceiro tiveram como principal
fundamento a boa-fé do adquirente do imóvel,  Sr.  Cleberton Campos de
Arruda,  tendo  em  vista  que  o  aforamento  da  execução  fiscal  não  foi
averbada junto ao registro imobiliário. 

Defende que mesmo “que se aceite afirmar que a simples
boa-fé  do  adquirente  não  seria  suficiente  para  afastar  a  alegação  de
fraude à execução, deve-se verificar, com maior cuidado e parcimônia, a
boa-fé  da instituição financeira que dela se valeu para liberar créditos
lastreados por recursos públicos.” (fls. 72).

Sustenta, ainda, que o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça não deve aplicado ao presente caso, uma vez que apesar
de o adquirente do imóvel não poder, em tese, alegar boa-fé para afastar a
fraude à execução, deve-se considerar a boa-fé do apelante, que concedeu
empréstimo com base na garantia do imóvel. 

Por fim, pugnou pelo provimento do apelo, reformando-se a
sentença de base, a fim de que sejam julgados procedentes os embargos,
excluindo a penhora do imóvel formalizada nos autos da Execução Fiscal nº
0000260-72.1999.815.0211. 
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Contrarrazões apresentadas (fls. 92/99).

A Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,  opinando  pelo
prosseguimento do recurso sem manifestação meritória (fls. 104/106).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente, cumpre registrar que a sentença apelada fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois,  observar  os  novos  regramentos  acerca  dos  requisitos  de
admissibilidade dos meios de impugnação de decisão judicial. Assim sendo,
preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do  apelo,
passando à análise de seus argumentos.

Como relatado, pretende o apelante ver afastada a penhora
sobre  bem  imóvel  efetuada  nos  autos  da  Ação  de  Execução  nº
021.1999.000.260-8  ajuizada  pelo  Estado  da  Paraíba  em face  de  Erivan
Arruda de Sousa. 

Desse modo, a discussão posta nos autos cinge-se sobre a
regularidade de penhora em Execução Fiscal, bem como verificar se houve
fraude à execução.

Nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional, com
redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, assim dispõe:

“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).

De acordo com a norma transcrita, a alienação de bens pelo
contribuinte  cujo  nome  estiver  inscrito  em  dívida  ativa,  ainda  que  não
ajuizada a ação executiva, configura fraude à execução quando não houver
reservados bens suficientes para satisfação da dívida.

A controvérsia  alcançou  o  sistema  de  repercussão  geral,
restando pacificada no Tribunal da Cidadania, por ocasião do julgamento do
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REsp.  nº  1141990/PR,  submetido  ao  sistema  do  art.  543-C  do  CPC,  a
inaplicabilidade aos créditos fazendários do enunciado da Súmula nº 375,
segundo a qual o reconhecimento da fraude depende do registro da penhora
do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO
INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
EXECUÇÃO  FISCAL.  ALIENAÇÃO  DE  BEM
IMÓVEL.  ADQUIRENTE  DE  BOA-FÉ.
INSCRIÇÃO  EM  DÍVIDA  ATIVA.  FRAUDE  À
EXECUÇÃO.  PRESUNÇÃO  ABSOLUTA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ.
1. Para hipótese ocorrida antes da vigência da Lei
Complementar n. 118, de 9/6/2005, considerava-se
absoluta  a  presunção  de  fraude  à  execução
quando a alienação do bem se dava em momento
posterior à mera citação da alienante nos autos de
execução  fiscal  contra  ela  movida.  2.  Com  o
advento  da  Lei  Complementar  n.  118/2005,  que
conferiu  nova  redação  ao  art.  185  do  Código
Tributário Nacional, convencionou-se que a mera
alienação de bens pelo sujeito passivo com débitos
inscritos na dívida ativa, sem a reserva de meios
para a satisfação dos referidos débitos, pressupõe
a existência de fraude à execução ante a primazia
do interesse público na arrecadação dos recursos
para o uso da coletividade.
3. Registre-se, por oportuno, que a Primeira Seção
deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso
Especial  n.  1.141.990/PR,  de  relatoria  do  em.
Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/2008, consolidou entendimento
segundo o qual não se aplica à execução fiscal a
Súmula 375/STJ: "O reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem
alienado  ou  da  prova  de  má-fé  do  terceiro
adquirente."  4.  Agravo  interno  a  que  se  nega
provimento.”  (AgInt  no  REsp  1448833/CE,  Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

E,

“TRIBUTÁRIO.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.
FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185 DO
CTN, COM A REDAÇÃO POSTERIOR À LC N.
118/2005.  SÚMULA  N.  375/STJ.
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INAPLICABILIDADE.  MATÉRIA  SUBMETIDA
AO  RITO  DOS  RECURSOS  REPETITIVOS.
SUCESSIVAS  ALIENAÇÕES.  RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I -  A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
REsp  1.141.990/PR,  de  Relatoria  do  Min.  Luiz
Fux, submetido ao regime de recursos repetitivos,
nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução
n.  8/2008  do  STJ,  consolidou  entendimento
segundo o qual não se aplica à execução fiscal o
enunciado  n.  375  da  Súmula  do  STJ:  "O
reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova
de má-fé do terceiro adquirente".
II  -  A  caracterização  da  má-fé  do  terceiro
adquirente  ou  mesmo a prova do conluio  não é
necessária  para  caracterização  da  fraude  à
execução. A natureza jurídica do crédito tributário
conduz  a  que  a  simples  alienação  de  bens  pelo
sujeito  passivo  por  quantia  inscrita  em  dívida
ativa,  sem a reserva de meios  para quitação do
débito,  gera  presunção  absoluta  de  fraude  à
execução,  mesmo  no  caso  da  existência  de
sucessivas alienações.
III - Ainda no julgamento do REsp 1.141.990/PR,
entendeu-se que: [...] 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. 118/2005, basta a efetivação
da inscrição em dívida ativa para a configuração
da figura da fraude.
IV - Na hipótese dos autos, a inscrição em dívida
ativa  e  o  ajuizamento  da  execução  fiscal
ocorreram em 2003, já a transferência do bem do
executado  para  o  adquirente  em  2008,  sob  a
vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o que,
de  acordo  com  a  jurisprudência  do  STJ,  se
caracteriza como fraude à execução fiscal.
V - Agravo regimental improvido.” (AgInt no REsp
1598756/SC,  Rel.  Ministro  FRANCISCO
FALCÃO,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
22/08/2017, DJe 28/08/2017).

No  caso  concreto,  o  executado,  Erivan  Arruda  de  Sousa,
alienou  o  bem,  objeto  dos  embargos,  para  o  Sr.  Cleberton  Campos  de
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Arruda, que, por sua vez, ofereceu em garantia o referido imóvel ao adquirir
empréstimo junto ao Banco do Nordeste, ora apelante. 

Compulsando  os  presentes  autos  e  a  demanda  executiva,
verifica-se  que  a  inscrição  em  dívida  ativa  do  executado  ocorreu  em
30/10/1998, bem antes da alienação do imóvel para o Sr. Cleberton Campos
de Arruda (07/11/2007), configurando evidente fraude à execução (fls. 03 e
63 da Execução Fiscal).

Ressalte-se  que,  em  sendo  a  alienação  de  bem  imóvel
pertencente  ao  sujeito  passivo  da  obrigação  tributária  realizada  após  a
inscrição do nome dele em dívida ativa, a presunção de fraude é absoluta,
razão pela  qual  a  boa-fé  dos  terceiros  adquirentes  não derroga  a  fraude
perpetrada pelo alienante, casos em que os terceiros poderão utilizar-se dos
meios judiciais próprios para pleitearem o que entenderem de direito. 

Com efeito, a alega boa-fé do adquirente e do apelante, ao
aceitar o imóvel como garantia, não se sobrepõe ao interesse público, sendo
irrelevante a apreciação do animus dos negócios realizados, mesmo sendo o
embargante Sociedade de Economia Mista.

Desse modo, em razão do negócio efetuado no imóvel objeto
de  constrição  do  feito  executivo  ter  sido  efetivada  posteriormente  a
inscrição  em  dívida  ativa,  deve  ser  reconhecida  a  fraude  à  execução,
devendo,  portanto,  ser  mantida  a  sentença  que  julgou  improcedente  os
embargos de terceiros. 

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO APELO, no
sentido de manter integralmente a sentença de primeiro grau. 

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para o
percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §11, do CPC/15.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho Júnior,  o Exmo Dr. Aluísio Bezerra Filho, juiz convocado com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle  Filho.  Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.
Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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