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APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
BEM  PERTENCENTE  À  TERCEIRO.  SENTENÇA
QUE  DESCONSTITUIU  A  PENHORA.
IRRESIGNAÇÃO  DO  EXEQUENTE.  PRELIMINAR
DE  NULIDADE  DA  DECISÃO.  ARGUIÇÃO  DE
VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA ADSTRIÇÃO  AO
PEDIDO.  VÍCIO  EXTRA  PETITA  INEXISTENTE.
LEGALIDADE OU NÃO DA PENHORA É MATÉRIA
DE  ORDEM  PÚBLICA.  POSSIBILIDADE  DE
CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  REJEIÇÃO  DA
PRELIMINAR. 

-  Tratando-se de penhora incidente em bem de
terceiro,  pode  o  juiz,  de  ofício,  desconstituir  a
penhora  pois  a  legalidade  ou  não  da  penhora  é
matéria de ordem pública. Precedente do STJ (REsp
1165193/DF). Rejeição da preliminar de nulidade da
Sentença por vício extra petita.

MÉRITO.  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.  MATÉRIA
NÃO  TRATADA NA SENTENÇA.  AUSÊNCIA DE
INTERESSE  RECURSAL  QUANTO  AO  PONTO.
MANUTENÇÃO  DO  VALOR  EXEQUENDO.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  QUANTO  AO
PONTO. 

-  Se a Sentença não reconheceu o excesso de
execução e não alterou o valor exequendo, não há
interesse recursal do Exequente/Apelante quanto ao
tema.
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Vistos, relatados e discutidos os acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR  A PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA
SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA,  E,  QUANTO AO  MÉRITO,  NÃO
CONHECER DO APELO,  nos  termos do voto  do Relator  e  da  certidão de
julgamento de fl. 210.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Triângulo S/A

contra a Sentença de fls. 183/185, que acolheu  os  Embargos  à  Execução

opostos pelos Executados, tornando insubsistente a penhora de fls. 100, dos

autos principais, por não integrar o patrimônio dos Embargantes. 

Nas razões recursais, fls. 188/193, o Apelante alega a nulidade

da Sentença por vício extra petita, afirmando que os Apelados, na inicial, não

pleitearam a desconstituição da penhora,  mas apenas a  alteração do valor

executado, com fundamento no excesso de execução (fls. 189/191).

No  mérito,  afirma  que  os  Executados  não  apresentaram

memória de cálculo com os valores que entendem corretos, não cumprindo,

assim, a determinação do artigo 739-A, §5º, do CPC/73. 

Além disso, sustenta que o Contador do Juízo ao analisar os

contratos e as planilhas apresentadas para fins de execução pelo Apelante,

não constatou excesso de execução (fl. 193). 

Contrarrazões apresentadas às fls. 196/197. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pela rejeição da preliminar de nulidade da Sentença, deixando de se pronunciar

quanto ao mérito (fls. 205/206). 

É o relatório. 

VOTO
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DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO

EXTRA PETITA 

O  Apelante  alega  que  a  Sentença  extrapolou  os  limites  do

pedido, desconstituindo a penhora, sem que os Apelados tenham realizado tal

pedido na inicial dos Embargos à Execução. 

Não assiste razão ao Recorrente. 

Revendo a peça vestibular da Ação de Embargos à Execução,

extrai-se que às fls.08/09, os Embargantes arguiram que o bem penhorado não

é mais de propriedade do Executado, já que o imóvel foi  vendido antes da

distribuição da Execução. 

Contudo,  entre  os  pedidos  formulados  não  requereu  a

desconstituição da penhora, mas tão somente o reconhecimento do excesso de

execução (fls. 10/11). 

Todavia, tratando-se de penhora incidente em bem de terceiro,

pode o Juiz, de ofício,  desconstitui-la, pois a legalidade ou não da penhora é

matéria de ordem pública. Nesse sentido, já decidiu o STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
REQUERIMENTO.  PRINCÍPIO  DA  ECONOMIA
PROCESSUAL.
1. É cabível a desconstituição da penhora nos autos
de execução,  mediante  requerimento  incidental  de
terceiro,  notadamente  quando  desnecessária  a
dilação probatória.
2.  O  juiz,  de  ofício  ou  mediante  petição
incidental,  nos  autos  da  execução  por  título
extrajudicial,  pode desconstituir  a  penhora que
incide sobre bem de terceiro pois a legalidade ou
não  da  penhora  é  matéria  de  ordem  pública,
quando  patente  não  ser  necessária  a  dilação
probatória.
3. "In casu", o bem constrito foi objeto de contrato de
compra  e  venda  não  registrado.  Incidência  da
Súmula  84/STJ  que  determina:  "é  admissível  a
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oposição  de  embargos  de  terceiro  fundados  em
alegação  de  posse  advinda  do  compromisso  de
compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do
registro." Recurso especial improvido.
(REsp  1165193/DF,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Desse  modo,  considerando  que  o  imóvel  foi  adquirido  por

terceiro  (Natália  Fernandes  de  Lima)  em  20/02/2009  (ver  certidão  de  fls.

118/119), ou seja, antes da distribuição da Execução em 14/04/2009 (fl. 90 dos

autos  em anexo),  e  não restando comprovado que foi  adquirido  em fraude

contra credores,  presume-se a boa-fé  do terceiro  estranho à lide.  Portanto,

correta a Sentença que desconstituiu a penhora. 

DO MÉRITO

Em relação à manutenção do Valor Exequendo requerida pelo

Apelante, verifica-se que a Sentença não tratou sobre a alegação de excesso

de  execução,  arguida  pelos  Embargantes/Apelados,  não  alterando  o  valor

exequendo. A Decisão apenas desconstituiu a penhora. 

Logo, se a Sentença não reconheceu o excesso de execução e

não  alterou  o  valor  exequendo,  não  há  interesse  recursal  do

Exequente/Apelante quanto ao ponto. 

Feitas  essas  considerações,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE

NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA,  E,  QUANTO AO

MÉRITO, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,, mantendo integralmente a

Sentença recorrida.

 

É o voto. 

“Rejeitada  a  preliminar.  Unânime.  No  mérito,  por  igual

votação, não se conheceu do apelo, nos termos do voto do relator.” Fez

sustentação oral pela Apelante a Belª. Taís Pessoa.  
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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