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EMENTA:  AÇÃO  ANULATÓRIA.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  PENHORA  DE  IMÓVEIS.  ALIENAÇÃO  JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA HASTA PÚBLICA E
DE ARREMATAÇÃO DOS BENS POR PREÇO VIL. PEDIDO DE NULIDADE
DA  ARREMATAÇÃO,  DE  CANCELAMENTO  DO  SEU  REGISTRO
IMOBILIÁRIO  E  DE  NULIDADE  DOS  ATOS  POSTERIORES.
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO DA HASTA
PÚBLICA, POR MANDADO, NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. ATO NÃO
CONCRETIZADO.  SUPRIMENTO  PELO  EDITAL  DE  PRAÇA.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA O
POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL EM MONTANTE
INFERIOR  A  20%  DA  AVALIAÇÃO  DOS  IMÓVEIS.  PREÇO  IRRISÓRIO.
VIOLAÇÃO  AOS  ARTS.  692  E  694,  V,  DO  CPC/73,  ENTÃO  VIGENTE.
NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DA SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS AO
STATUS  QUO  ANTE.  CANCELAMENTO  DO  REGISTRO  DA
ARREMETAÇÃO.   IMPOSSIBILIDADE  DE  ANULAÇÃO  DOS  ATOS
POSTERIORES  À  ARREMATAÇÃO.  QUITAÇÃO  DO  SALDO  DEVEDOR
REMANESCENTE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 

1.  Restando  infrutífera  a  intimação  pessoal  da  Hasta  Pública  no  endereço  do
domicílio do Executado, o Edital da Praça suprirá a sua falta.

2.  “Não integrando o polo passivo da ação de execução,  não se há de falar em
necessidade de intimação do cônjuge do devedor para a realização da hasta pública,
sendo imprescindível,  isto  sim,  que referido cônjuge seja intimado da penhora.”
(TJMG -  AC 10016100113154001 MG -  Órgão Julgador  Câmaras  Cíveis  /  13ª
CÂMARA CÍVEL – Publicação 08/03/2017 – Julgamento 23 de Fevereiro de 2017
– Relator José de Carvalho Barbosa)

3. Nos termos dos art.  692 e 694, V, do CPC/73, não será aceito lanço que, em
segunda praça, ofereça preço vil.

4. "Se o imóvel foi alienado judicialmente por menos de 50% do valor do bem, deve
ser concebido como vil o preço da arrematação, com declaração de nulidade dela."
(TJMS - APL 00001267020118120029 MS - Órgão Julgador 4ª Câmara Cível –
Julgamento 23 de Agosto de 2017 – Relator Des. Dorival Renato Pavan)

5.  A nulidade da arrematação gera, como efeito imediato, o retorno ao  status quo
ante  da situação  dos  imóveis,  impondo  o  cancelamento  do  seu  registro  junto  à



Serventia Extrajudicial competente.

6.  A  declararação  de  nulidade  da  arrematação  a  preço  vil  não  anula  os  atos
executórios posteriores que ocasionaram a quitação do saldo devedor remanescente.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
APELAÇÃO  N.º  0371473-25.2002.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelantes
Ronaldo  Delgado  Gadelha  e  Maria  Helena  Franca  Gadelha e  como Apelados  o
Banco  Santander  (Brasil)  S/A,  sucessor  do  Banco  Sudameris  do  Brasil  S/A,  e
Joubert Guedes da Cunha.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em conhecer da Apelação, dando-lhe parcial
provimento.

VOTO.
 

Ronaldo Delgado Gadelha e Maria Helena Franca Gadelha interpuseram
Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca
desta Capital, f. 423/425, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico por eles
ajuizada  em  face  do  Banco  Sudameris  do  Brasil  S/A,  sucedido  pelo Banco
Santander (Brasil) S/A, e de Joubert Guedes da Cunha, que julgou improcedente
o  pedido  de  declaração  de  nulidade  da  arrematação  dos  imóveis  descritos  na
Exordial,  realizada  em  Praça  determinada  nos  autos  da  Execução  por  Título
Executivo Extrajudicial de nº 200.1998.013.837-0, e dos atos a ela posteriores, bem
como  de  cancelamento  do  seu  registro  imobiliário,  condenando-os  a  pagar
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em  suas  Razões,  f.  428/440,  alegaram  que  não  foram  intimados
pessoalmente da hasta pública dos imóveis e que, segundo o art. 692, do CPC/73,
não será aceito lanço que, em segunda Praça, ofereça preço vil.

Aduziram ainda  que  o  valor  da  arrematação dos  imóveis  correspondeu a
18,59% do preço da avaliação, caracterizando o preço irrisório ensejador de nulidade
absoluta, que pode ser declarada em Ação própria.

Requereu  ao  final  o  provimento  do  Apelo  para  que  seja  reformada  a
Sentença e julgado procedente o pedido.

O  Banco  Santander  S/A,  sucessor  do  Banco  Sudameris  S/A,  apresentou
Contrarrazões, f. 446/456, pugnando pela manutenção do Decisum, ao argumento de
que não houve a demonstração dos fatos constitutivos do direito autoral.

O segundo Réu, Joubert Guedes da Cunha, também ofereceu Contrarrazões,
f. 486/487, sustentando que agiu de boa-fé e que a averiguação do preço vil depende
das circunstâncias do caso. 

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação. 



Infere-se  dos  autos  que  o  Banco  Sudameris  S/A,  sucedido  pelo  Banco
Santander  S/A,  ajuizou  Ação  de Execução  de  Título  Extrajudicial  de
nº 200.1998.013.837-0, f. 14/16, pretendendo receber a importância de R$ 16.910,67
(dezesseis  mil,  novecentos  e  dez  reais  e  sessenta  e  sete  centavos)  decorrente  de
débito relativo ao Contrato de Cheque Especial celebrado com o primeiro Apelante,
Ronaldo Delgado Gadelha, f. 19/20.

No cumprimento do mandado de citação,  o Oficial  de Justiça procedeu à
penhora  de uma Granja medindo dezesseis  hectares  e  meio,  denominada “Nossa
Senhora de Fátima”, e de novecentos e quarenta e oito metros quadrados do “Sítio
Mata Redonda”, ambos situados no Município de Alhandra, f. 31/32v, avaliando-os
no valor integral de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), quantia suficiente para a
satisfação do crédito executado.

Durante  o  trâmite  do  procedimento  executório,  o  Juízo  determinou  a
expedição de Carta Precatória à Comarca da situação dos imóveis (Alhandra), a fim
de que fosse providenciada sua alienação judicial, f. 35, tendo o Juízo Deprecado
designado datas para a realização da Praça, determinando, ainda, a atualização da
avaliação dos bens e do quantum debeatur, além da intimação pessoal do Executado,
f. 36.

A atualização do valor dos bens para R$ 42.914,29 (quarenta e dois mil,
novecentos e catorze reais e vinte e nove centavos) e a publicação do Edital da Praça
foram  devidamente  cumpridas,  f.  38  e  41/42,  restando  infrutífera,  todavia,  a
intimação pessoal do devedor.

Na data aprazada para a Praça, f. 45, não houve lanço superior ao montante
atualizado da avaliação, autorizando a realização de segunda Praça, nos termos do
art.  686,  VI,  do  CPC/731,  momento  em  que  os  imóveis  penhorados  foram
arrematados  por  Joubert  Guedes  da  Cunha,  segundo  Apelado,  pelo  valor  de
R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais), f. 47, ensejando a oposição de
dois  Embargos  à  Arrematação,  rejeitados  liminarmente  por  intempestividade,  f.
74/77 e 84, e, posteriormente, a proposição da presente Demanda.

Em que pese terem sido  opostos  dois  Embargos,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça  pacificou  o  entendimento  de  que,  após  a  expedição  da  Carta  de
Arrematação2,  somente  poderá  ser  questionada  a  validade  desse  ato  processual

1 Art. 686. Não requerida a adjudicação e não realizada a alienação particular do bem penhorado,
será expedido o edital de hasta pública, que conterá:
[…];
VI - a comunicação de que, se o bem não alcançar lanço superior à importância da avaliação, seguir-
se-á, em dia e hora que forem desde logo designados entre os dez e os vinte dias seguintes, a sua
alienação pelo maior lanço (art. 692).

2 Art.  693.  A arrematação  constará  de  auto  que  será  lavrado de  imediato,  nele  mencionadas  as
condições pelas quais foi alienado o bem.
Parágrafo único. A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel será
expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante. 



mediante  o  ajuizamento  da  Ação  Anulatória3 prevista  no  art.  486,  do  antigo
CPC/734,  no  prazo  decadencial  de  quatro  anos  contados  da  data  da  emissão  do
referido documento5.

Resta indiscutível, dessa forma, o cabimento da presente Ação Anulatória,
porquanto  foi  ajuizada  em  1º  de  agosto  de  2002,  f.  02,  antes  do  término  do
quadriênio legal iniciado da data da expedição da Carta de Arrematação dos imóveis
descritos na Exordial, ocorrida em 30 de dezembro de 1999, f. 52/53.

Os Tribunais de Justiça pátrios firmaram o entendimento de que a intimação
pessoal  prevista  no  art.  687,  §5º,  do  CPC/736,  para  que  o  Executado  tome
conhecimento da designação da Praça dos imóveis penhorados,  será suprida pela
publicação do Edital da Praça se restarem frustradas as tentativas de localizá-lo no
endereço do seu domicílio7.
3 PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. INVALIDAÇÃO
DE  OFÍCIO.  POSSIBILIDADE.  ART.  694,  §1º,  CPC/1973.  PRECLUSÃO  PRO  JUDICATO.
INOCORRÊNCIA.  ATO  PRATICADO  ANTES  DA  EXPEDIÇÃO  DA  CARTA  DE
ARREMATAÇÃO. 1. A controvérsia de fundo cinge-se a saber se o juiz da execução fiscal pode,
após a arrematação, mas antes de expedida a respectiva carta, anular o ato de alienação judicial do
imóvel por considerar o preço vil, independentemente de provocação oportuna da parte interessada. 2.
A jurisprudência do STJ, firmada sob o regime do CPC/1973, é no sentido de que, após a expedição
da carta de arrematação, a anulação do ato somente pode ocorrer mediante ajuizamento de Ação
Anulatória (art. 486 do CPC/1973), e não nos mesmos autos da Execução. Por outro lado, antes de
expedida a carta, não há óbice legal ao desfazimento do auto de arrematação, uma vez configurada
uma  das  hipóteses  do  art.  694  do  CPC/1973.  Precedentes.  3.  Não  há  confundir  o  "auto  de
arrematação" previsto no caput do art. 693 do CPC/1973, com a "carta de arrematação" vazada no
parágrafo único do mesmo dispositivo legal.  Auto de arrematação é o documento que registra  a
alienação e é lavrado de imediato, mencionando as condições pelas quais o bem foi alienado (art. 693,
caput,  do  CPC/1973).  Já  a  carta  de  arrematação  (art.  693,  parágrafo  único)  é  o  documento  que
transfere a posse e a propriedade do bem adquirido, e somente é expedida após efetuado o depósito ou
prestadas  as  garantias  pelo  arrematante.  [...].  (REsp  1682079/PR,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

4 Art.  486.  Os  atos  judiciais,  que  não  dependem  de  sentença,  ou  em  que  esta  for  meramente
homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.

5 DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CPC  DE  1973.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  ARREMATAÇÃO  DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA.  DECADÊNCIA.
PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. 1. Ação
ajuizada em 12/01/2009. Recurso especial interposto em 13/11/2012. Autos atribuídos a esta Relatora
em 25/08/2016. 2. Aplicação do CPC/1973, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 3. O
ajuizamento de ação anulatória  de arrematação de imóvel  em hasta pública submete-se ao prazo
decadencial de 4 (quatro) anos - previsto no art. 178, § 9º, V, "b", do CC/16, com correspondência no
art. 178, II, do CC/02 -, contado a partir da data de expedição da carta de arrematação. 4. Recurso
especial  provido.  (REsp 1655729/PR,  Rel.  Ministra  NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017)

6 Art. 687. O edital será afixado no local do costume e publicado, em resumo, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local.
[…].
§  5o  O executado  terá  ciência  do  dia,  hora  e  local  da  alienação  judicial  por  intermédio  de  seu
advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por meio de mandado, carta registrada,
edital ou outro meio idôneo.

7 PROCESSUAL  CIVIL  -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  IMÓVEL  –  LEILÃO
EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - SUSPENSÃO DA
PRAÇA  PÚBLICA.  MANTÉM-SE  A  DECISÃO  QUE  SUSPENDEU  O  LEILÃO
EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, EIS QUE A
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DANDO-LHE CIÊNCIA DO DIA E HORA DA REALIZAÇÃO DA
VENDA  DO  BEM  DEVE  SER  FEITA  PESSOALMENTE.  A  AUSÊNCIA  DO  ATO  É
JUSTIFICADA  QUANDO  FRUSTRADAS  AS  TENTATIVAS  DE  ENCONTRÁ-LO  NO
ENDEREÇO  FORNECIDO,  CASO  EM  QUE  A  NOTIFICAÇÃO  É  SUPRIDA  PELA



A Certidão aposta no verso do Mandado de intimação da Praça dos bens, f.
43v, destacou que o seu descumprimento decorreu do fato de o Executado, primeiro
Recorrente, não residir na Av. Max Zagel, nº 840, Camboinha, Cabedelo/PB, muito
embora  tenha  sido  esse  o  endereço  fornecido  na  Exordial  da  presente  Ação
Anulatória, f. 02.

Considerando que a mencionada informação prestada pelo Meirinho não foi
impugnada na Execução, nem tampouco na presente Ação Anulatória,  conclui-se
que a intimação por Mandado no endereço domiciliar do devedor restou frustrada,
pelo que o Edital da Praça de f. 38 foi suficiente para supri-la.

Os Tribunais de Justiça pátrios, por outro lado, se posicionam no sentido de
que o cônjuge não integrante do polo passivo do procedimento executório deve ser
intimado  pessoalmente  apenas  da  penhora,  sendo  prescindível  a  comunicação
pessoal da hasta pública8.

A  esposa  do  Executado,  Maria  Helena  Franca  Gadelha,  foi  intimada  da
penhora dos imóveis sob discussão, f. 32v, e não defendeu o seu direito à meação no
momento oportuno, motivo pelo qual a publicação do Edital da designação da Praça
também é suficiente para comunicá-la da hasta pública.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, considerou que a caracterização
do oferecimento de preço vil para, em segunda Praça, arrematar o imóvel penhorado,
vedado pelos arts. arts. 692 e 694, V, do CPC/739,  deverá ser examinada caso a
caso10, destacando, em Julgado específico, que o lanço inferior a 25% da avaliação

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PRAÇA, SITUAÇÃO DIVERSA DOS AUTOS.  (TJDF -  AG
171946620088070000 DF - Órgão Julgador 4ª Turma Cível – Publicação 30/03/2009, DJ-e Pág. 112
– Julgamento 4 de Março de 2009 – Relator SÉRGIO BITTENCOURT)

DESPESAS  CONDOMINIAIS  FASE  DE  CUMPRIMENTO  DO  JULGADO  EMBARGOS  À
ADJUDICAÇÃO HASTA PÚBLICA TENTATIVA FRUSTRADA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DOS EXECUTADOS DAS DATAS DESIGNADAS PARA ALIENAÇÃO JUDICIAL OFICIAL
DE JUSTIÇA QUE CERTIFICA NÃO TER LOCALIZADO OS DEVEDORES, PARA CIÊNCIA
PESSOAL EDITAL DE PRAÇA PUBLICADO COM EXPRESSA REFERÊNCIA À INTIMAÇÃO
DOS  EXECUTADOS  VALIDADE  DA  ADJUDICAÇÃO  EMBARGOS  JULGADOS
IMPROCEDENTES  SENTENÇA   CONFIRMADA.  -Recurso  provido  em  parte.  (TJSP  -  APL
625836920108260002 SP – Órgão Julgador 36ª Câmara de Direito Privado – Publicação 21/10/2011
– Julgamento 20 de Outubro de 2011 – Relator Edgard Rosa)

8 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - HASTA PÚBLICA – INTIMAÇÃO PESSOAL
DO  EXECUTADO  E  DO  SEU  CÔNJUGE  -  DESNECESSIDADE  -  EDITAL  DE  PRAÇA  -
REQUISITOS  LEGAIS  -  INOBSERVÂNCIA  PARCIAL  -  NULIDADE  -  INOCORRÊNCIA  -
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  PREJUÍZO  -  ARREMATAÇÃO  POR  PREÇO  VIL  -
ALEGAÇÃO  NÃO  DEMONSTRADA  -  AVALIAÇÃO  HOMOLOGADA  POR  DECISÃO
IRRECORRIDA  -  PRECLUSÃO  -  ACORDO  REALIZADO  APÓS  A  ARREMATAÇÃO  -
DESCONSIDERAÇÃO  -  QUESTÃO  DIRIMIDA  POR  DECISÃO  CONFIRMADA  EM  SEDE
RECURSAL - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE. […]. Não integrando o polo passivo da ação
de execução, não se há de falar em necessidade de intimação do cônjuge do devedor para a realização
da hasta pública, sendo imprescindível, isto sim, que referido cônjuge seja intimado da penhora. [...].
(TJMG - AC 10016100113154001 MG - Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL –
Publicação 08/03/2017 – Julgamento 23 de Fevereiro de 2017 – Relator José de Carvalho Barbosa)

9 Art. 692. Não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil. 

Art. 694.  […]. § 1o  A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito:
[…];
V - quando realizada por preço vil (art. 692); […].

10 PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. VALIDADE



do imóvel se enquadraria naquela situação11.

Na hipótese em disceptação, os imóveis penhorados foram arrematados por
preço equivalente a 18,6% da avaliação, satisfazendo menos da metade do quantum
executado,  o  que configura o preço irrisório e,  consequentemente,  a  nulidade da
arrematação12.

A declaração de nulidade da arrematação enseja o retorno da situação dos
bens ao  status quo ante,  impondo-se, dessa forma, o cancelamento do seu registro
junto à Serventia Extrajudicial competente e a consequente restituição dos valores
despendidos pelo Arrematante, devidamente atualizados.

A retromencionada irregularidade, todavia, não macula os atos executórios
posteriores  realizados  com o intuito  de  satisfazer  o  saldo  devedor  remanescente,
porquanto,  além  deles  não  guardarem  qualquer  relação  com  a  arrematação
inquinada, não possuem vícios capazes de lhes causar a nulidade.

DO ATO. CC, ART. 692. I. A ocorrência ou não de arrematação a preço vil deve ser examinada caso
a caso, de acordo com as circunstâncias fáticas expostas no acórdão a quo. II. Caso em que se cuidava
de sítio para lazer rural, de utilização limitada, e o valor oferecido pelo credor, correspondente ao
total da dívida executada, correspondia a 57% da avaliação, registrando-se que mesmo em segunda
praça não se apresentaram interessados, sendo de se afastar a hipótese de venda a preço lesivo ao
devedor e o enriquecimento sem causa da instituição bancária recorrente. III. Recurso conhecido e
provido. (REsp 128.362/SP, Rel.  Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
julgado em 07/10/1999, DJ 06/12/1999, p. 94)

11 ARREMATAÇÃO. FALENCIA. PREÇO VIL. TAL HA DE SER CONSIDERADA A OFERTA
INFERIOR A 25% DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO BEM, APRESENTADA E ACEITA,
SENDO DESINFLUENTE TRATAR-SE DE PROCESSO DE FALENCIA. HIPOTESE EM QUE
SE  OFENDEU  O  DISPOSTO  NO  ART.  692  DO  CPC.  MODO  DE  SE  FAZER  A  VENDA
JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 100.188/SP, Rel. Ministro
NILSON NAVES, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/1997, DJ 09/12/1997, p. 64685)

12 E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE HASTA PÚBLICA –
PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR – REJEITADA – PRECLUSÃO –
NÃO TRANSCORRIDO O PRAZO DECADENCIAL DE 04 (QUATRO) ANOS DO ART. 78,
INCISO II, DO CC – REJEITADA – MÉRITO – ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL – VALOR
INFERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO – NULIDADE DECLARADA EM PRIMEIRO GRAU –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS -  Em ação  anulatória  de  hasta  pública,
arrematante e exequente, quando sujeitos distintos, devem ser citados como litisconsortes passivos
unitários  necessários,  na forma do § 4º  do art.  903 do Código de Processo Civil.  Preliminar de
ilegitimidade passiva do credor rejeitada. - A vileza do preço compromete a perfeição da arrematação,
permitindo a sua invalidação (CPC, art.  903, § 1º,  inciso I),  o que pode se dar em sede de ação
anulatória autônoma (CPC, art. 903, § 4º), a qual se sujeita ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos do
art. 178, II, do CC/02, contado a partir da carta de arrematação. Assim, se entre a expedição da carta
de arrematação e o ajuizamento da demanda anulatória, não transcorreram mais de 04 (quatro) anos,
não se encontra operada a decadência. Preliminar de preclusão rejeitada. - Se o imóvel foi alienado
judicialmente  por  menos  de  50%  do  valor  do  bem,  deve  ser  concebido  como  vil  o  preço  da
arrematação, com declaração de nulidade dela. - Recursos conhecidos e improvidos. (TJMS - APL
00001267020118120029 MS - Órgão Julgador 4ª Câmara Cível – Julgamento 23 de Agosto de 2017 –
Relator Des. Dorival Renato Pavan)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSÓRCIO DE
BENS  IMÓVEIS.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO  QUE  RECONHECE  A  NULIDADE  DA  ARREMATAÇÃO.  PREÇO  VIL.
OCORRÊNCIA. IMÓVEL ARREMATADO, EM SEGUNDA PRAÇA, POR VALOR INFERIOR A
60% DO MONTANTE DA AVALIAÇÃO. A arrematação correspondente a menos de 60% do valor
da avaliação, obtida em segunda praça, configura preço vil, conforme remansosa jurisprudência desta
Corte.  NEGADO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO  POR  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DO
RELATOR. (Agravo de Instrumento Nº 70065887820, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 30/07/2015).



Posto  isso, conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  para,
julgando parcialmente procedente o pedido, anular a arrematação dos imóveis
descritos  na Exordial  e,  consequentemente,  cancelar  o  seu  registro  junto ao
Serviço  de  Registro  de  Imóveis  de  Alhandra, condenando  os  Apelados  a
pagarem as despesas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro
em  20%  sobre  o  valor  atualizado  da  causa,  uma  vez  que  os  Recorrentes
decaíram de parte mínima do pedido.

É como voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


