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ACÓRDÃO
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Agravada   :Sayonara Maria Lia Fook.
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
EXECUÇÃO.  CÉDULA  DE  CRÉDITO  INDUSTRIAL. 
IMÓVEL  RESIDENCIAL  DADO  EM  GARANTIA. 
DESCONSTITUIÇÃO  DE  PENHORA. 
IRRESIGNAÇÃO. ALEGADA ADMISSIBILIDADE DE 
CONSTRIÇÃO  SOBRE  BEM  DE  FAMÍLIA. 
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A GARANTIA 
FOI  PRESTADA  EM  BENEFÍCIO  DA  PRÓPRIA 
ENTIDADE  FAMILIAR.   DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

− De  acordo  com  a  jurisprudência  do  Superior 
Tribunal de Justiça, “Somente é admissível a penhora  
do bem de família  hipotecado quando a garantia  foi  
prestada em benefício da própria entidade familiar, e  
não  para  assegurar  empréstimo  obtido  por  
terceiro.”(STJ, REsp 988915/SP, Rel.:  Min. Raul Araújo, T-4 – 
Quarta Turma, D.J.: 15/05/2012.)

−  Não havendo,  até o momento processual,  como 
aferir se a entidade familiar foi diretamente beneficiada 
com a transação, não há como desconstituir a decisão 
recorrida que determinou a desconstituição da penhora 
sobre o imóvel residencial dado em garantia.

- “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.  
PENHORA.  BEM  DE  FAMÍLIA.  BEM  DADO  EM 
HIPOTECA  COMO  GARANTIA  DE  DÍVIDA  DE  
TERCEIRO.  IMPENHORABILIDADE.  NÃO 
INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º,  
V, DA LEI N. 8.009/90. 1. Esta Corte Superior possui  
jurisprudência  pacificada  no  sentido  de  ser  
inadmissível constrição sobre bem de família dado  
em hipoteca como garantia de dívida contraída por  
terceiro,  em  virtude  de  tal  hipótese  não  ser  
abarcada pela exceção prevista no inciso V do art.  
3º da Lei n. 8.009/90, a qual engloba tão somente a  



hipótese  em  que  o  bem  é  dado  em  garantia  de  
dívida da própria entidade familiar. 2. Agravo
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regimental a que se nega provimento.(STJ, AgRg no Resp 
116341/RJ, Rel.:  Min. Luis Felipe Salomão, T-4- Quarta Turma, 
D.J.: 09/04/2013)”

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. 

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  pelo  Banco  do 
Nordeste S.A contra decisão interlocutória de fls. 20/21, que, nos autos da ação de 

execução  contra  KBK Indústria  e  Comércio  de  Plásticos  Ltda  e  outros,  acolheu 

requerimento da agravante (de fls. 184/200) para desconstituir a penhora incidente 

sobre o imóvel  localizado na Rua José de Alencar,  n.º  825,  Bairro da Prata, na 

Comarca de Campina Grande, dado o seu caráter impenhorável.

Nas razões recursais, o insurgente aduz que, em maio de 2000, aforou 

ação  de  execução  contra  KBK  Indústria  e  Comércio  de  Plásticos  LTDA, 

Epaminondas Meira Braga, Marcelo Eduardo Lia Fook, Márcio Adriano Lia Fook, 

Marcos  Vinícius  Lia  Fook  e  Sayonara  Maria  Lia  Fook  lastreada  em  Cédula  de 

Crédito Industrial de n.º FIN – 92/026, firmada em 30/04/1992, tendo como emitente 

a  primeira  executada  e  como  avalistas  as  seguintes  pessoas:  Epaminondas  M. 

Braga, Sayonara Maria Lia Fook Meira Braga, Marcelo Eduardo Lia Fook e Márcio 

Adriano Lia Fook.

Outrossim, alega que assinaram a referida Cédula, como intervenientes 

hipotecantes, o senhor Epaminondas e a senhora Sayonara Maria Lia Fook Meira 

Braga, ora agravada, os quais deram em garantia uma casa residencial e um galpão 

industrial.

Assevera  que,  depois  de  várias  idas  e  vindas,  bem  como 

manifestações procrastinatórias da parte  executada,  veio  a ser lavrado termo de 

penhora (fls. 160 ), sendo penhorado o imóvel residencial localizado à Rua José de 
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Alencar,  n.º  825,  Bairro  da Prata,  em Campina Grande,  matriculado no Registro 

Imobiliário de Campina Grande sob o n.º 26.415 do Livro 2/C-U.

Segue narrando que, em 19/09/2012, a agravada Sayonara M. L. Fook, 

agora  divorciada do  Sr.  Epaminondas M.  Braga,  aforou petição de fls.  184/200, 

alegando ser a casa residencial, penhorada às fls. 160, um bem de família e único 

imóvel no qual reside com seus filhos, nos termos da Lei n.º 8.009/90.

Informa  que,  ao  ser  intimado  do  despacho  de  fls.  214,  o  Banco 

Agravante apresentou impugnação ao pleito da Agravada de fls. 216/222, tendo o 

processo  sido  suspenso  enquanto  se  aguardava  o  desenrolar  de  Embargos  à 

Execução,  os  quais  foram  extintos  sem  resolução  de  mérito,  com  trânsito  em 

julgado, conforme certidão de fls. 227 dos autos da execução (doc. n.º 06).

Aclama que, ao ser intimado para dar continuidade ao feito executivo, 

requereu  que  primeiramente  fosse  decidida  a  questão  da  penhora  do  imóvel 

residencial, o que resultou na decisão ora agravada, de fls. 233/234.

Defende  a  penhorabilidade  do  bem  hipotecário,  objeto  da  decisão 

recorrida,  esclarecendo  que  a  agravada  não  é  mera  terceira  interessada,  mas 

avalista e interveniente hipotecante na Cédula de Crédito Industrial que embasa a 

ação de execução, não procedendo as alegações de que deve ser considerada, 

para os fins da proteção do bem de família, como se fosse apenas uma terceira 

interessada na relação processual. 

Ademais,  ressalta que a empresa KBK não ofereceu sozinha o bem 

hipotecário, mas em conjunto com os intervenientes hipotecantes, proprietários do 

imóvel, que, no caso, também foram avalistas da operação de crédito. Desse modo, 

tendo a agravada, juntamente com o ex-cônjuge, oferecido espontaneamente o bem 

penhorado em hipoteca ao Banco exequente, incide a hipótese de afastamento da 

impenhorabilidade do bem de família,  devendo por  conseguinte ser  reformada a 

decisão singular, nos termos do art. 3.º, inc. V, da Lei n.º 8009/90.
Desembargador José Ricardo Porto 
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Por  outro  lado,  aduz  que  a  agravada  não  apresentou  qualquer 

comprovação de patrimônio, de modo a permitir-se a aferição se o referido imóvel é 

mesmo sua residência, possuindo apenas ele, ou se tem outros.

Destaca também que a decisão desconstituiu a penhora de maneira 

total, quando daria ensejo apenas à reserva da meação, com o encaminhamento do 

imóvel  penhorado para hasta pública  mediante reserva  da meação da agravada 

quanto ao valor da arrematação. 

Ou  seja,  a  decisão  não  teria  observado  que  a  hipoteca  legal  foi 

oferecida pelo casal,  portanto a executada seria detentora de apenas metade do 

imóvel, estando provado que o executado Epaminondas Braga Meira ali não reside, 

por encontrar-se divorciado da recorrida.

No  final,  requer  liminarmente  a  concessão  do  efeito  suspensivo  ao 

presente agravo, determinando a manutenção da penhora do imóvel em questão na 

ação de execução, em processamento no juízo de origem, diante do risco de sua 

alienação  a  terceiros  e,  no  mérito,  que  seja  mantida  a  penhora  realizada, 

reformando-se a decisão agravada. 

Caso o  Tribunal  entenda que caiba apenas a defesa da meação da 

parte  agravada,  que  reforme  parcialmente  a  decisão  impugnada,  mantendo  a 

possibilidade  de  haver  futura  alienação  do  bem  penhorado,  com  a  reserva  da 

meação em prol da agravada. 

Acostou documentos – fls. 15/279.

Liminar de fls. 288/289v, pelo indeferimento do pleito de suspensão do 

decreto judicial recorrido.

Informações prestadas às fls. 295.

Desembargador José Ricardo Porto 
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Contrarrazões às fls. 301/311.

É o relatório. 

VOTO

A matéria que se discute é se a decisão agravada (desconstituição da 

penhora  incidente  sobre  o  bem  imóvel  residencial  localizado  na  Rua  José  de 

Alencar, n.º 825, Bairro da Prata, em Campina Grande), deve persistir.

A  Lei  n.º  8009  de  29  de  março  de  1990  dispõe  sobre  a 

impenhorabilidade do bem de família nos seguintes termos:

Art.  1º  O  imóvel  residencial  próprio  do  casal,  ou  da  
entidade familiar, é impenhorável e não responderá por  
qualquer  tipo  de  dívida  civil,  comercial,  fiscal,  
previdenciária  ou  de  outra  natureza,  contraída  pelos  
cônjuges  ou  pelos  pais  ou  filhos  que  sejam  seus  
proprietários  e  nele  residam,  salvo  nas  hipóteses 
previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel  
sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as  
benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos,  
inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem 
a casa, desde que quitados.

(...)

Art.  3º  A  impenhorabilidade  é  oponível  em  qualquer  
processo  de  execução  civil,  fiscal,  previdenciária,  
trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

I  -  em  razão  dos  créditos  de  trabalhadores  da  própria  
residência e das respectivas contribuições previdenciárias;

II  -  pelo  titular  do  crédito  decorrente  do  financiamento  
destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite  
dos  créditos  e  acréscimos  constituídos  em  função  do 
respectivo contrato;

III -- pelo credor de pensão alimentícia;

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e  
contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido  
como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

Desembargador José Ricardo Porto 
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VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para  
execução de sentença penal condenatória a ressarcimento,  
indenização ou perdimento de bens.

VII  -  por  obrigação  decorrente  de  fiança  concedida  em 
contrato de locação. (Incluído pela Lei nº 8.245, de 1991)

(...)”

Inobstante a ressalva do art. 3.º, V, da Lei n.º 8009/90, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “Somente é 

admissível  a  penhora  do  bem de  família  hipotecado  quando  a  garantia  foi  

prestada  em  benefício  da  própria  entidade  familiar,  e  não  para  assegurar  

empréstimo obtido por terceiro.”

Assim, não havendo certeza de que a garantia foi prestada em proveito 

da entidade familiar, é de se ratificar o decisum de primeiro grau, in verbis:

“  (…) a penhora incidente sobre o imóvel residencial acima 
indicado  se  apresenta  em  desconformidade  com  o  
estamento legal regente da espécie.
É  que  o  imóvel  fora  dado  em  garantia  hipotecária  das  
obrigações  contraídas  pela  empresa  KBK  –  Indústria  de 
Plástico  LTDA,  ou  seja,  o  crédito  do  qual  o  objeto  da  
constrição foi dado em garantia foi adquirido em benefício  
de terceiro.
A controvérsia cinge-se a saber se a execução prevista no  
inciso V do art. 3.º abarca somente a hipoteca constituída 
em garantia de dívida de terceiro, como no caso dos autos.  
Embora a doutrina não tenha conferido a devida atenção a  
essa circunstância,  a jurisprudência do STJ tem afirmado,  
com  frequência,  que  a  exceção  à  impenhorabilidade  do 
imóvel de família somente ocorre quando a dívida garantida  
por  hipoteca  converte-se  em benefício  da  própria  família,  
não sendo extensível a hipotecas garantidoras de dívidas de 
terceiros.(REsp 997.261/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,  
Quarta Turma, Julgado em 15/03/2012, Dje 26/04/2012).
Melhor  dizendo,  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça  é  assente  no  sentido  de  que  “a  execução  a  que  
alude o artigo 3.º, V, da Lei n.º 8009/90, não se aplica aos  
casos  em  que  a  hipoteca  é  dada  como  garantia  de  
empréstimo contraído em favor de sociedade empresária, da 
Desembargador José Ricardo Porto 
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qual o sócio é o próprio titular do bem gravado, onde reside  
com a  sua  família”(AgRg  no  AREsp150519/SP,  Rel.  Min.  
Ricardo  Villas  Bôas  Cuevas,  Terceira  Turma,  Dje  de 
28/09/2012)
Ou seja,  “  a penhora do bem de família  hipotecado só é  
admissível quando a garantia foi prestada em benefício da  
própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo  
obtido  por  terceiro”(AgRg  no  Ag  921.299/SE,  Terceira  
Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, Dje de 28/11/2008).
Nesse compasso, não se pode presumir que a garantia foi  
dada  em  benefício  da  família,  para,  assim,  afastar  a  
impenhorabilidade do bem com base no art. 3.º, V, da Lei  
8.009/90.  De  fato,  “ainda  que  dado  em  garantia  de 
empréstimo concedido a pessoa jurídica, é impenhorável o  
imóvel de sócio se ele constitui bem de família, porquanto a  
regra  protetiva,  de  ordem pública,  aliada  à  personalidade  
jurídica  própria  da  empresa,  não  admite  presumir  que  o  
mútuo tenha sido concedido em benefício da pessoa física,  
situação  diversa  da  hipoteca  prevista  na  execução  
consignada no inciso V, do art. 3.º da Lei n.º 8009/90”(REsp  
302.186,RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, Rel.:  
p/ acórdão o Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 21/2.2005).
Conforme  salienta  o  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  “a  
execução do inciso V do art. 3.º da Lei 8009/90 só se aplica  
aos casos em que a hipoteca é instituida como garantia de  
dívida  própria,  e  não  de  dívida  de  terceiro(...)  Por  fim,  a  
desconstituição da penhora se faz necessária porque não se  
pode presumir que a dívida contraída pela empresa tenha  
sido em benefício dos sócios, pois a pessoa jurídica não se  
confunde com a pessoa física dos sócios que a compõem,  
conforme  entendimento  desta  Corte”(AgRg  no  Ag  
957.818/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,  
Dje de 10.5.2010).
Por  tais  razões,  acolho o requerimento  de fls.  184/200,  e  
assim  desconstituo  a  penhora  incidente  sobre  o  imóvel  
residencial  localizado  na  Rua  José  de  Alencar,  n.º  825,  
Bairro  da  Prata,  nesta  Comarca,  dado  seu  caráter  
impenhorável.” (fls. 21)

Com efeito, não há provas de que a garantia dada na Cédula de Crédito 

Industrial (fls. 34/50) tenha sido prestada para assegurar dívida da própria família.

Nesse  contexto,  até  o  julgamento  da  execução,  é  prudente  que  se 

mantenha a decisão recorrida,  firmada com base em jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. Vejamos:

Desembargador José Ricardo Porto 
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PROCESSUAL  CIVIL.  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  
EXECUÇÃO.  IMÓVEL.  BEM  DE  FAMÍLIA.  
IMPENHORABILIDADE.  PROVA  DE  QUE  O  IMÓVEL 
PENHORADO  É  O  ÚNICO  DE  PROPRIEDADE  DO 
DEVEDOR. DESNECESSIDADE.  EXCEÇÃO DO ART.  3º,  
V,  DA  LEI  8.009/90.  INAPLICABILIDADE.  DÍVIDA  DE 
TERCEIRO.  PESSOA  JURÍDICA.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FORA CONTRAÍDA EM 
FAVOR  DA  ENTIDADE  FAMILIAR.  PRECEDENTES.  
RECURSO  PROVIDO.  1.  Para  que  seja  reconhecida  a 
impenhorabilidade do bem de família,  não é necessária a  
prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é  
o único de sua propriedade. 2. Não se pode presumir que a  
garantia  tenha  sido  dada  em  benefício  da  família,  para,  
assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art.  
3º, V, da Lei 8.009/90. 3. Somente é admissível a penhora 
do  bem  de  família  hipotecado  quando  a  garantia  foi  
prestada  em benefício  da  própria  entidade  familiar,  e  
não para assegurar empréstimo obtido por terceiro. 4.  
Na hipótese dos autos, a hipoteca foi dada em garantia de  
dívida de terceiro,  sociedade empresária,  a qual  celebrou 
contrato de mútuo com o banco. Desse modo, a garantia da  
hipoteca,  cujo  objeto  era  o  imóvel  residencial  dos  ora 
recorrentes, foi feita em favor da pessoa jurídica, e não em  
benefício próprio dos titulares ou de sua família, ainda que 
únicos  sócios  da  empresa,  o  que  afasta  a  exceção  à 
impenhorabilidade do bem de família prevista no inciso V do 
art.  3º  da Lei  8.009/90.  5.  Recurso  especial  conhecido  e 
provido.(REsp  988915/SP,  Rel.:  Min.  Raul  Araújo,  T-4  – 
Quarta Turma, D.J.: 15/05/2012.)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. BEM DADO EM HIPOTECA  
COMO  GARANTIA  DE  DÍVIDA  DE  TERCEIRO.  
IMPENHORABILIDADE.  NÃO INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO 
PREVISTA NO ART.  3º,  V,  DA LEI  N.  8.009/90.  1.  Esta 
Corte  Superior  possui  jurisprudência  pacificada  no  
sentido  de  ser  inadmissível  constrição  sobre  bem de 
família  dado  em  hipoteca  como  garantia  de  dívida  
contraída por terceiro,  em virtude de tal  hipótese não  
ser abarcada pela exceção prevista no inciso V do art. 3º  
da  Lei  n.  8.009/90,  a  qual  engloba  tão  somente  a  
hipótese em que o bem é dado em garantia de dívida da  
própria entidade familiar. 2.  Agravo regimental  a que se 
nega provimento.(AgRg no Resp 116341/RJ, Rel.: Min. Luis  
Felipe Salomão, T-4- Quarta Turma, D.J.: 09/04/2013)

Ressalte-se que de acordo com a jurisprudência do STJ, “Para que 

seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova  
Desembargador José Ricardo Porto 
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de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.”  

((STJ, REsp 988915/SP, Rel.: Min. Raul Araújo, T-4 – Quarta Turma, D.J.: 15/05/2012.)

Assim, é irrelevante a alegação de que a agravada não apresentou 

qualquer comprovação de patrimônio, de modo a permitir-se a aferição se o referido 

imóvel é mesmo o único de sua propriedade.

Finalmente, o argumento de que o magistrado não teria observado que 

a hipoteca legal foi oferecida pelo casal, portanto a executada seria detentora de 

apenas metade do imóvel, estando provado que o executado Epaminondas Braga 

Meira ali  não reside,  por encontrar-se divorciado da recorrida, fato  que ensejaria 

apenas à reserva da meação, com o encaminhamento do imóvel penhorado para 

hasta  pública  mediante  reserva  da  meação  da  agravada  quanto  ao  valor  da 

arrematação, há de ser decidido quando do julgamento da execução.

 Por  essas  razões,  nego provimento  ao Agravo  de  Instrumento, 

mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Sr.  Desembargador  Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. 
Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos  e  o  Exmo.  Sr.  Des.   Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque.

Presente à sessão  a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da 
Costa Macedo.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

                 
J07/J04
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