
3214/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 6202
Data da Disponibilização: Segunda-feira, 03 de Maio de 2021

SENTENÇA DE EMBARGOS DE TERCEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por DAMIANA

ANDREIA DA CONCEICAO em face de UNIÃO FEDERAL (PGFN)

E OUTROS, pugnando pela a desconstituição da penhora realizada

sobre o bem pertencenteà parte Embargante.

O embargado PETROBRAS –PETRÓLEOBRASILEIRO S/A

apresentou contestação (id. 273915f).

Tempestivos os embargos, eis que interposto no prazo previsto no

art. 675 do CPC/15, pelo que passo a analisar.

DECIDE-SE

Conforme entendimento consolidado na Súmula 375 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".

No caso em análise, verifica-se que, à época da aquisição do bem

móvel pela embargante, em 21/09/2020 (id. 017db59), não havia

registro de penhora, ou mesmo de restrição/circulação junto ao

Renajud, tampouco há prova de má-fé por parte da embargante.

Destarte, tem-se que a embargante adquiriu o bem móvel de boa-

fé, esta presumida, não ficando caracterizada a fraude à execução

na presente, pelo que se revela insubsistente a penhora/constrição

realizada nos autos do processo n. 0000148-75.2015.5.06.0201,

especificamente ocorrida sobre o bem móvel apontado na petição

de id. 4465ede.

Nesse sentido.

“Ementa: AGRAVO DE PETIÇÃO. VENDA DO BEM, APÓS A

PROPOSITURA DA AÇÃO TRABALHISTA, MAS ANTES DA

PENHORA DA EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO

OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. - A venda de bem

móvel, após o ajuizamento da reclamação trabalhista, mas, antes

da penhora da execução (RENAJUD), não caracteriza fraude à

execução. Isso haja vista que, segundo o entendimento do STJ,

materializado na súmula 375 STJ, a fraude à execução depende de

registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do

terceiro adquirente. Não obstante, nenhuma dessas hipóteses de

incidência ocorreu, quando da alienação do bem ao terceiro de boa-

fé, logo faz-se mister desconstituir a penhora. Agravo de petição

provido. (Processo: 0000198-65.2020.5.06.0221 - Classe

Processual: Agravo de Petição - Redator: Fabio Andre de Farias -

Orgão Colegiado: Segunda Turma - Data de Julgamento:

07/04/2021)”.

Pelas razões expendidas, que se integram ao decisum como se

nele estivessem transcritas, resolve a Vara do Trabalho de Vitória

de Santo Antão, julgar PROCEDENTE os presentes embargos para

tornar insubsistente a penhora/constrição realizada nos autos do

processo n. 0000148-75.2015.5.06.0201, especificamente ocorrida

sobre o bem móvel apontado na petição de id. 4465ede, nos termos

da fundamentação retro.

Com o trânsito em julgado, certifique-se a conclusão deste julgado

nos autos do processo n. 0000148-75.2015.5.06.0201, adotando-se

as demais providências.

Custas executórias, pelo executado no processo principal, no

importe de R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis

centavos), nos termos do art. 789-A, V, da CLT.

 Intimem-se as partes.

VITORIA DE SANTO ANTAO/PE, 03 de maio de 2021.

    HERMANO DE OLIVEIRA DANTAS

    Juiz do Trabalho Titular

2ª Vara de Nazaré da Mata
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O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) AURÉLIO DA SILVA,

Juiz(íza) do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Nazaré da

Mata/PE, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos este edital

virem, ou dele tiverem conhecimento, que o (a) leiloeiro (a) abaixo

indicado (a), devidamente autorizado (a) por este juízo, promoverá a

alienação, por ARREMATAÇÃO PÚBLICA, apenas na modalidade

online (por força do Ato Conjunto TRT6-GP/GVP/GCR-06/2020), a

encerar-se em sessão virtual a ser realizada no dia 17/06/2021, à

partir das 09:00h (horário local) com transmissão em tempo real,

disponível no site de responsabilidade do (a) leiloeiro (a) designado

(a), em primeiro leilão, do(s) bem(ns) abaixo especificados e

penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer maior lanço.

Caso não haja licitante ou dê-se indeferimento do lanço vencedor,

o(s) bem(ns) será(ão) alienado(s) em segundo leilão designado

para encerar-se em sessão virtual a ser real izada no dia

20/07/2021 no mesmo horário acima especificado, novamente pelo

maior lanço ofertado, devendo o arrematante efetuar, com

diligência, o pagamento dos valores integrais do lanço e da

comissão do (a) leiloeiro (a) a título de 5% (cinco por cento) obtido

sobre o valor da arrematação, na formadeterminada pelo juízo

competente, desde que, excepcionalmente, comprove todos os

pagamentos devidos em até 5 dias úte is. O(s) bem(ns)

penhorado(s) nos presentes autos poderá(ão) ser alienado(s) em

primeira praça pelo lanço mínimo de 60% e em segunda praça pelo

lanço mínimo de 30%, calculados sobre o valor da avaliação do(s)

mesmo(s). Os percentuais de lanço mínimo não vinculam ou

pressupõem o deferimento do lanço apresentado, ainda que

superem o valor estabelecido. A oferta de lanços deverá observar o

dispositivo normativo específico (Resolução Administrativa-

026/2017) ou aquele que vier a substituí-lo ou reformá-lo. O

arrematante/alienante ficará isento dos créditos tributários

relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o

domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os

relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais

bens, ou a contribuições de melhoria da União, Estados e

Municípios e Distrito Federal, salvo quando conste do título a

prova de sua quitação, seja em hasta pública ou em alienação

particular, estejam ou não inscritos na dívida ativa (art.130,

parágrafo único do CTN), em conformidade com o art. 78 da

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da

Justiça do Trabalho.

---------------------------------- BEM(NS) ---------------------------------------

Um Terreno desmembrado na Propriedade Sítio Novo

denominado área 01-B, localizado na Rua Projetada, 02, com os

seguintes limites e confrontações: mede 10,00 m de frente,

confrontando-se com a Rua Projetada 03, nos fundos medindo

10,00m com a área remanescente, do lado direito mede 20,00m,

confrontando-se com a área remanescente do lado esquerdo

medindo 20,00m, confrontando-se com a área do terreno

pertencente a Sra. Eunice Carneiro, totalizando uma área de

200,00m2. Avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais)

OBS: Escritura de compra lavrada às fls 167/167v e 168, Livro

95 de notas, matrícula 3689.

OBS1: O IMÓVEL É REGISTRADO SOB A MATRÍCULA 3689 NO

CARTÓRIO ÚNICO DE NAZARÉ DA MATA/PE

OBS2: CÔNJUGE DO EXECUTADO: LÊDA WIDMA PEREIRA

CRUZ DE ANDRADE LIMA

Localização do bem: Nazaré da Mata/PE

Valor da Avaliacao: R$ 70.000,00

Data da Avaliacao: 08/10/2019

Valor da Execucao: R$ 40.218,44, atualizado até 31/08/2019

LEILOEIRA OFICIAL DESIGNADA: FLÁVIA PEREIRA BONNA

S I T E  D A  L E I L O E I R A  O F I C I A L  D E S I G N A D A :

w w w . l e i l a o p e r n a m b u c o . c o m . b r

A Leiloeira Oficial deverá ser remunerada mediante comissão

de 5% (cinco por cento) para bens móveis e imóveis, correndo

o encargo pelo arrematante ou remidor (provimento CRT

03/2013).

ADVERTÊNCIA: Os litigantes, o cônjuge do(a) executado(a) ou

os titulares de ônus sobre os bens que nao forem localizados

para fins de intimacao pessoal, reputar-se-ao intimados com a

publicacao do presente edital (art. 207, inc. VI, do Prov. CR No.

02/2013).

O presente  edi ta l  segue assinado eletronicamente

pelo(a)servidor(a) da Secretaria da Vara abaixo identificado(a),

por ordem do Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) do Trabalho

acima identificado.

NAZARÉ DA MATA-PE, 03 de maio de 2021.

NAZARE DA MATA/PE, 03 de maio de 2021.

JOSE JOAQUIM DE SANTANA FILHO

Diretor de Secretaria
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