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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 
1000714-75.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante 
ANTONIO CESAR DE CARVALHO BARCI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados 
GISLAINE APARECIDA OKABE PINTO, REGINALDO APARECIDO PINTO 
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), RAFAEL OKABE PINTO (MENOR(ES) 
REPRESENTADO(S)), MIGUEL OKABE PINTO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) 
e GABRIEL OKABE PINTO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTA NETTO 
(Presidente), ANA ZOMER E ANA MARIA BALDY.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.

COSTA NETTO
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 1000714-75.2020.8.26.0572

Apelante: Antonio Cesar de Carvalho Barci 

Apelados: Gislaine Aparecida Okabe Pinto, Reginaldo Aparecido Pinto, Rafael Okabe 

Pinto, Miguel Okabe Pinto e Gabriel Okabe Pinto

Comarca:São Joaquim da Barra

Juiz 1º Grau: Renê José Abrahão Strang

Voto nº 15.002

PAULIANA – Sentença de improcedência – Insurgência 
do autor – Doação realizada pela ré a seus filhos – 
Doadora que não possui bens para a garantia de 
dívida – Negócio de transmissão gratuita de bem a 
filhos que dispensa a comprovação do consilium 
fraudis – Inteligência do disposto no art. 158 do Código 
Civil – Sentença reformada – Recurso provido.

Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de 

fls. 1.057/1.058, que julgou improcedente a ação pauliana, condenando o 

autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a 

gratuidade processual.

Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo 

autor (fls. 1.066).

Irresignado, recorre o autor, sustentando que houve 

má-fé da apelada em claro intuito de lesar os credores, tanto em 

decorrência do divórcio, como na distribuição de bens aos filhos; o bem 

doado aos filhos não se reveste de impenhorabilidade, já que no divórcio 

da ré há menção de que o bem saía de sua metade disponível; a doação 

foi efetuada muito tempo após à constituição da dívida e a penhora de 

usufruto será ineficaz para o recebimento da vultosa quantia devida ao 

apelante (fls. 1.069/1.081).
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Contrarrazões às fls. 1.086/1.091.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

provimento do recurso (fls.  1.108/1.111).

É o relatório. 

A sentença comporta reforma.

Infere-se dos autos que a ré doou imóvel em favor de 

seus filhos Rafael, Miguel e Gabriel.

A ação pauliana está prevista no art. 158, do Código 

Civil, e apresenta como pressupostos a comprovação pelo requerente de 

anterioridade da dívida, o eventus damni e o consilium fraudis:

“Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens 

ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles 

reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados 

pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§ 1 o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se 

tornar insuficiente.

§ 2 o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles 

atos podem pleitear a anulação deles.”

No caso dos autos, o apelante logrou êxito em 

comprovar a anterioridade da dívida, uma vez que os cheques que 

ensejaram o débito datam de 2015 e de 2016, enquanto a doação que se 

pretende anular foi realizada em 20.12.2017, averbada somente em 

18.07.2018.

O eventus damni  também restou comprovado, haja 

vista que não foi localizado nenhum outro bem de propriedade da ré, 

evidenciado, assim, seu estado de insolvência após a doação do bem.

No que diz respeito aos casos de transmissão gratuita e 
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de remissão de dívidas, nos termos do referido art. 158, a fraude constitui-

se por si mesma, independentemente do conhecimento ou não do vício. 

Daí que basta o estado de insolvência do devedor 

para que o ato seja tido como fraudulento, pouco importando que o 

devedor ou o terceiro conhecesse o estado de insolvência.

Na hipótese, como houve a transmissão gratuita do 

bem, desnecessária a aferição da existência do consilium fraudi.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL PENHORADO. 

DOAÇÃO DOS EXECUTADOS A SEUS FILHOS MENORES DE 

IDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. IRRELEVÂNCIA. 

FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA N. 375/STJ.

1. No caso em que o imóvel penhorado, ainda que sem o 

registro do gravame, foi doado aos filhos menores dos 

executados, reduzindo os devedores a estado de 

insolvência, não cabe a aplicação do verbete contido na 

súmula 375, STJ. É que, nessa hipótese, não há como 

perquirir-se sobre a ocorrência de má-fé dos adquirentes ou 

se estes tinham ciência da penhora.

2. Nesse passo, reconhece-se objetivamente a fraude à 

execução, porquanto a má-fé do doador, que se desfez de 

forma graciosa de imóvel, em detrimento de credores, é o 

bastante para configurar o ardil previsto no art. 593, II, do 

CPC.

3. É o próprio sistema de direito civil que revela sua 

intolerância com o enriquecimento de terceiros, 

beneficiados por atos gratuitos do devedor, em detrimento 

de credores, e isso independentemente de suposições 

acerca da má-fé dos donatários (v.g. arts. 1.997, 1.813, 158 e 
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552 do Código Civil de 2002).

4. Recurso especial não provido.” (STJ-4ª T, REsp 1163114-

MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 16.06.2011, DJe 

01.08.2011).

“Embargos de Terceiro - Fraude à execução - Alienação de 

bens pelo devedor - Negócio jurídico celebrado antes da 

constrição - Necessidade de prova da má-fé - Inteligência 

da Súmula 375 do STJ - Conluio fraudulento presumido pelo 

parentesco - Particularidades do caso que caracterizam a 

má-fé - Recurso desprovido.” (TJSP-13ª Câmara de Direito 

Privado, Apelação n° 990.10.195084-7-São José do Rio Preto, 

J. 23.06.2010, np, vu, Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA).

A questão acerca da impenhorabilidade do bem de 

família deverá ser analisada quando da execução da dívida, avaliando-se 

o cenário existente no momento da constrição.

Assim, comprovados os requisitos do art. 158, do 

Código de Processo Civil, é de rigor a procedência da ação para tornar 

ineficaz a doação operada pela ré a seus filhos.

Nesse sentido, julgado análogo:

“PAULIANA - Doação de bens imóveis para a filha, então 

menor, quando já constituída a dívida afiançada e na 

pendência de procedimento executivo movido contra o 

fiador que figurou em contrato de fomento mercantil 

(factoring) - Ato a título gratuito que tornou o devedor 

insolvente- Consilium fraudis e eventus damni configurados - 

Ineficácia dos atos jurídicos reconhecida -Procedência da 

ação decretada - Recurso provido para esse fim. (TJ-SP - 

APL: 9207370882003826 SP 9207370-88.2003.8.26.0000, 

Relator: Silvério Ribeiro, Data de Julgamento: 23/03/2011, 5ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
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11/04/2011)”

Assim, é de rigor o provimento do recurso para julgar 

procedente a ação para anular a doação realizada pela ré Gislaine a 

seus filhos, invertendo-se a condenação ao pagamento dos ônus da 

sucumbência.

Daí por que, dá-se provimento ao recurso.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO 

        Relator
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