
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007584-08.2014.815.0000.
Origem : 7ª Vara Mista da Comarca de Patos.
Relator : Juiz Convocado Gustavo Leite Urquiza. 
Agravantes : Maria José Montenegro Amorim e Rauã Higo Montenegro 

  Amorim.
Advogado : Clodoaldo P. Vicente de Souza.
Agravados : Javan Guedes Júnior e Javan Guedes Neto.
Advogado : Hálem Roberto Alves de Souza e outro. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  IMPUGNAÇÃO
AO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.
ACOLHIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU  COM  A  DESCONSTITUIÇÃO  DA
PENHORA  SOBRE  O  IMÓVEL.
INCONFORMISMO.  BEM  DA  FAMÍLIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONSTRIÇÃO
JUDICIAL.  CRÉDITO  ORIUNDO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
DECORRENTE  DE  ATO  ILÍCITO
RECONHECIDO  EM  JUÍZO  CÍVEL.
INAPLICABILIDADE  DAS EXCEÇÕES
PREVISTAS NO ART. 3º, INCISOS III  E VI DA
LEI  Nº  8.009/90,  POR  NÃO  SE  TRATAR  DE
PENSÃO  ALIMENTÍCIA  E  DE
RESSARCIMENTO DE DANOS FIXADOS EM
SENTENÇA  PENAL  CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM COMBATIDO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  O art. 3º, inciso III, da Lei nº 8.009/90 estabelece
que  a  impenhorabilidade  do  bem  de  família  é
oponível  em  qualquer  processo  de  execução  civil,
fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
exceto se movido pelo credor de pensão alimentícia.

-  De acordo  com entendimento  do  STJ,  é  possível
estender  a  excepcionalidade  da  regra  acima
mencionada aos pensionamentos fixados pela prática
de atos ilícitos, sob o argumento de que a lei não faz
distinção quanto à  origem da dívida alimentícia, ou
seja, se decorrente de lei, testamentária, convencional
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ou ressarcitória.

-  Quando  o  valor  do  crédito  for  oriundo  de
indenização  por danos  extrapatrimoniais  e  verba
honorária  sucumbencial,  não  há  que  se  falar  em
aplicação da exceção da  impenhorabilidade do bem
de família, já que não se trata de pensão alimentícia
decorrente de ato ilícito. Por isso, deve ser mantida a
decisão que desconstituiu a penhora sobre o imóvel
residencial em questão.

-  Ressalte-se  que  o  inciso  VI,  do  art.  3º  da  Lei  nº
8.009/90  estabelece  que  não  está  sujeita  a
impenhorabilidade  do  bem de  família,  nos  caos  de
execução  de  sentença  penal  condenatória.  Nesta
hipótese legal, é necessária a existência de sentença
proferida no juízo penal para que sejam adotadas as
medidas  constritivas  de  bens  para  garantia  do
pagamento  de  indenização pelos  danos  causados,  o
que não é o caso em disceptação.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento com  pedido  de  efeito
suspensivo interposto por  Maria José Montenegro Amorim  e Rauã Higo
Montenegro Amorim contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Mista
da Comarca de Patos nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de Javan Guedes Júnior e Javan Guedes Neto.

Depreende-se dos autos que os agravantes moveram a referida
ação objetivando a condenação dos promovidos, ora agravados, ao pagamento
de  indenização  por  danos  extrapatrimoniais  e  pensão  mensal,  bem  como
ressarcimento de despesas de funeral, em virtude de acidente automobilístico,
que teve como vítima o esposo e pai dos promoventes.

Os pleitos foram julgados parcialmente procedente, condenando
os demandados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), danos materiais e emergentes a serem apurados
em liquidação de sentença e pagamento de pensão mensal de 2/3 (dois terços)
do salário mínimo desde a data do fato e enquanto perdurar a viuvez.

Iniciada  a  fase  de  cumprimento  de  sentença,  foi  realizada
penhora sobre uma casa residencial, situada na Rua Zeca Vieira, nº 313, Bairro
Liberdade,  Patos/PB,  oportunidade  na  qual  os  agravados  apresentaram
impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao  decidir  o  referido  incidente  processual,  a  Magistrada  de
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base julgou-o parcialmente procedente, consignando os seguintes termos na
parte final:

“ISTO  POSTO,  com  base  nas  razões
susomencionadas,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE a  Impugnação  ao  Cumprimento  e,
por via de consequência, desconstituo a penhora de
fls. 142 feita incorretamente sobre bem de família da
parte  executada,  devendo  a  execução  de  sentença
prosseguir por outros meios”. (fls. 75).

Inconformado com o decisum acima, os exequentes aviaram o
presente Recurso (fls. 02/12), sustentando que os agravados não residem no
imóvel,  objeto  de  constrição  judicial,  como  pode  ser  visto  do  termo  de
penhorado lavrado pelo meirinho.

Ainda defendem a inaplicabilidade da Lei nº 8.009/90 para os
credores  de  alimentos  decorrentes  de  vínculo  familiar  ou  de  obrigação de
reparar danos por atos ilícitos, como é o caso dos autos, colacionando no bojo
na peça recursal o entendimento do STJ nesse sentido.

Ao final, pugnam pela concessão de medida liminar para cassar
a  decisão  de  primeiro  grau  e  restabelecer  a  penhora.  No  mérito,  requer  o
provimento da irresignação instrumental. 

Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls. 117/123).

A  parte  agravada  apresentou  contrarrazões  (fls.  130/131),
rogando pela manutenção da decisão combatida.

A Procuradoria Geral de Justiça,  em parecer de lavra do Dr.
Fransciso  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho  (fls.  139/145),  opinou  pelo
desprovimento da irresignação instrumental, sob o argumento de que o crédito
decorrente  de  indenização por  danos  materiais  e  morais  decorrente  de  ato
ilícito não está abarcado pela exceção do art. 3º, inciso III, da Lei nº 8.009/90. 

É o relatório.

VOTO.

Prefacialmente,  cumpre  registrar  que  estão  presentes  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto. 

Como ser visto do relato, pretende o recorrente, através desta
irresignação instrumental, a reforma da decisão de primeiro grau, que julgou
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença no sentido de
desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel, situado na Rua Zeca Vieira,
nº 313, Bairro Liberdade, Patos/PB, por entender que se tratava de bem de
família.
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Colhe-se  dos  autos  que  os  agravados  foram  condenados  ao
pagamento de indenização por danos morais, danos materiais e pensão mensal
na proporção de 2/3 do salário-mínimo vigente.

Outrossim,  constata-se  que,  na  fase  de  cumprimento  de
sentença, os agravantes apresentaram os cálculos do débito, fazendo menção
aos  valores  atualizados  dos  danos  morais  e  dos  honorários  advocatícios
sucumbenciais.

Do arcabouço coligido ao encarte processual, verifica-se que o
imóvel penhorado (fls. 63), após a separação do agravado Javan Guedes Júnior
com sua esposa, foi deixado para os filhos, dentre eles Javan Guedes Neto,
com usufruto da cônjuge varoa, conforme acordo homologado judicial no bojo
da  Ação  de  Divórcio  Litigioso  convertida  em Consensual  tombada  sob  nº
025.2000.001.559-1.

Assim,  ao  meu  sentir,  restou  comprovado  no  caderno
processual que o agravado possui apenas tal bem imóvel. Na verdade, caberia
a parte agravante apresentar elemento probatório com o fim de comprovar a
propriedade de outro bem em nome de Javan Guedes Neto, ônus do qual não
se desincumbiu.

Feita essa consideração, passo a analisar os comandos legais
aplicáveis ao caso em testilha.

Pois bem.

Impende transcrever o art.  3º da Lei nº 8.009/90, que dispõe
sobre a impenhorabilidade do bem de família, no que ponto que interessa ao
deslinde da questão. Vejamos:

“Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo  de  execução  civil,  fiscal,  previdenciária,
trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
(...)
III -- pelo credor de pensão alimentícia;
(...)
VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou
para  execução  de  sentença  penal  condenatória  a
ressarcimento, indenização ou perdimento de bens”.

Fazenda uma leitura do comando  suso mencionado,  infere-se
que a lei estabeleceu, portanto, expressamente, as hipóteses de exceção à regra
da impenhorabilidade do bem de família. 

Pois  bem,  de  acordo  com  entendimento  do  STJ,  é  possível
estender a excepcionalidade da regra aos pensionamentos fixados pela prática
de atos ilícitos, sob o argumento de que, por se tratar de norma restritiva de
direito,  sua interpretação não poderia  ser extensiva.  A extensão às pensões
decorrentes de atos ilícitos somente foi admitida porque a lei não fez distinção
quanto à origem da dívida. 
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Nesse  sentido,  calha  transcrever  a  manifestação  do  Ministro
Castro Filho, quando do julgamento do REsp n. 437.144-RS: 

(...)
É bem verdade que, por se tratar de norma restritiva
de direito, sua interpretação não poderá se extensiva.
Não  obstante,  ao  excepcionar  a  oponibilidade  do
bem de família ao credor de pensão alimentícia, a lei
não  faz  qualquer  distinção  quanto  à  origem  da
dívida,  sendo  de  se  observar  que  os  alimentos,
quanto à causa jurídica que lhes dá origem, não se
limitam àqueles denominados legítimos, pautados na
solidariedade familiar, por vínculo de parentesco ou
matrimônio,  e  que  integram  o  direito  de  família.
Englobam ainda outras espécies, como ensina Caio
Mário da Silva Pereira: 
‘Quanto  ao  aspecto  causal,  os  alimentos  se  dizem
legítimos  (os  que  são  devidos  por  força  de  lei),
testamentários (instituídos por disposição de última
vontade),  convencionais  (oriundos  de  estipulação
negocial  inter  vivos),  ressarcitórios  (destinados  a
indenizar  a  vítima  de  ato  ilícito).’ (Instituições  de
Direito Civil  – Direito de Família,  Rio de Janeiro,
1991, 7ª ed., p. 264).
(...)  

Vejamos o julgado do Tribunal da Cidadania sobre o tema:

"DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA.  AÇÃO
REPARATÓRIA POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.  PENSÃO  ALIMENTÍCIA.
ONOPONIBILIDADE  DA IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA.
O  comando  do  artigo  3º,  III,  da  Lei  nº  8.009⁄90,
excepcionando a regra geral da impenhorabilidade
do bem de família, também se aplica aos casos de
pensão  alimentícia  decorrente  de  ato  ilícito  -
acidente de trânsito em que veio a falecer o esposo
da  autora  -,  e  não  apenas  àquelas  obrigações
pautadas  na  solidariedade  familiar,  solução  que
mostra mais consentânea com o sentido teleológico
da norma, por não se poder admitir a proteção do
imóvel  do  devedor  quando,  no  pólo  oposto,  o
interesse jurídico a ser tutelado for a própria vida da
credora,  em  função  da  necessidade  dos  alimentos
para a sua subsistência.  Recurso especial provido."
(STJ/REsp  437.144⁄RS,  Rel.  Ministro  CASTRO
FILHO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
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07.10.2003, DJ 10.11.2003, p. 186)

Os Tribunais Pátrios já se manifestaram sobre o tema:

“AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.RESPONSABILIDADE CIVIL POR
ATO  ILÍCITO.ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  RECURSO
CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA
SOBRE O IMÓVEL QUE SE ALEGA SER BEM DE
FAMÍLIA.  PENSÃO  ALIMENTÍCIA.  EXCEÇÃO  À
REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE
FAMÍLIA.PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  CONSTRIÇÃO
JUDICIAL.POSSIBILIDADE.  DEMAIS  CRÉDITOS
(DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS)  NÃO
ABRANGIDOS.RECURSO CONHECIDO A QUE SE
DÁ PARCIAL PROVIMENTO.- Configura exceção à
impenhorabilidade  do  bem  de  família  somente  as
pensões alimentícias decorrentes do dever de prestar
alimentos,  obrigação  consagrada  no  direito  de
família (artigo 1.694, do CC) e o dever jurídico de
reparar o dano causado pela prática de ato ilícito
(artigos  948,  inciso  II  e  950,  do  CC),  como  no
presente  caso.  Porém,  não  configura  exceção  o
crédito  decorrente  de  indenização  por  danos
materiais  e morais decorrentes  do ilícito civil,  por
falta de previsão legal expressa”. (TJPR - 9ª C.Cível
-  AI  -  1207433-2  -  Foro  Central  da  Comarca  da
Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.: Francisco
Luiz Macedo Junior - Unânime -  - J. 07.08.2014).

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  EM  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.  CUSTAS.  RECOLHIMENTO.
PRAZO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
1. Recolhimento das custas da impugnação: o Juízo
de  origem  deferiu  prazo  para  que  a  impugnante
recolhesse  as  custas  pertinentes,  posteriormente  à
apresentação da peça defensiva, em decisão anterior
à que ora se agrava,  sem que a parte  interessada
tivesse interposto o recurso cabível, na forma e no
prazo previstos em lei, operando-se a preclusão.
2. Impenhorabilidade do bem de família: do cotejo
das  provas  trazidas  aos  autos,  conclui-se  que  a
devedora  mantém  residência  no  imóvel  que  os
credores pretendem ver penhorado (apartamento em
Porto  Alegre).  Reconhecimento  da
impenhorabilidade  do  bem  de  família,  a  qual  é
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oponível em face de execução relativa a condenação
por danos morais e honorários sucumbenciais.
3. Ato atentatório à dignidade da Justiça: a devedora
deliberadamente  omitiu  ser  proprietária,  em
condomínio,  de  um  apartamento  situado  na  Av.
Borges  de  Medeiros,  em  Gramado,  o  qual  já
integrava  seu  patrimônio  antes  mesmo  de
inaugurada a  fase  do  cumprimento  de  sentença,  o
que  objetivamente  configura  a  prática  de  ato
atentatório  à  dignidade  da  Justiça.  Cominação de
multa em percentual estabelecido na lei processual.
Agravo  de  instrumento  parcialmente  provido”.
(TJ/PR,  AI  nº  305983-43.2013.8.21.7000,  Porto
Alegre,  12ª  Câmara  Cível,  Rel.  Des.  Umberto
Guaspari Sudbrack, j. em 10/10/2013).

Como pode ser visto, o espírito da lei foi preservar o único bem
imóvel destinado à residência familiar, sucumbindo apenas diante de valores
que  dizem  respeito  à  subsistência  do  credor,  como  a  necessidade  dos
alimentos. 

No caso dos autos,  constata-se que o valor exequendo não é
decorrente  de  pensão  alimentícia  arbitrada  pelo  juiz  de  primeiro  grau  na
sentença, mas de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais
(R$ 75.416,52 – fls.  57),  razão pela  qual  a impenhorabilidade do bem em
litígio reconhecida pela instância prima deve ser mantida.

Nesse diapasão, confira-se os seguintes precedentes do Suprior
Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL -  FALTA DE INDICAÇÃO
PRECISA  DOS  DISPOSITIVOS  TIDOS  POR
VIOLADOS  RELATIVAMENTE  À  QUESTÃO  DA
SUPOSTA  EXISTÊNCIA  DE  NULIDADE
ABSOLUTA DO FEITO - SÚMULA Nº 284 DO STF -
QUESTÃO DA CULPA PELO SINISTRO E O ART.
4º  DA  LEI  N.  8.009⁄90  -  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO  -  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA Nº 211 DO STJ - IMPENHORABILIDADE
DO  BEM  DE  FAMÍLIA  -  FLEXIBILIZAÇÃO
PERANTE CRÉDITO DECORRENTE DE PENSÃO
MENSAL FIXADA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  ILÍCITO  CIVIL  -  ADMISSIBILIDADE  -
INCLUSÃO,  NO  ROL  DE  EXCEÇÕES  À
PROTEÇÃO LEGAL, DOS CRÉDITOS ORIUNDOS
DA  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS  E  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS 
DE  SUCUMBÊNCIA  -  IMPOSSIBILIDADE  -
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensa nulidade absoluta do feito por ausência
de  intervenção  do  Parquet  foi  suscitada  sem
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indicação  precisa  dos  dispositivos
infraconstitucionais  entendidos  por  violados,  fato
esse que inviabiliza o exame da questão na via do
recurso especial, consoante incidência, por analogia,
da Súmula nº 284⁄STF.
2.  Não  é  dado  a  esta  Corte  Superior  pronunciar
nulidades  absolutas  ex  officio  em sede  de  recurso
especial desprovido dos necessários pressupostos de
admissibilidade
3. Os temas atinentes à culpa pelo sinistro e ao art.
4º  da  Lei  n.  8.009⁄90  não  foram  objeto  de
deliberação, sequer implícita, na Instância a quo, o
que convoca o óbice da Súmula n. 211⁄STJ.
4. A pensão alimentícia está contemplada no art. 3º,
III, da Lei n. 8.009⁄90 como hipótese de exceção à
impenhorabilidade do bem de família, com apoio da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
preconiza a irrelevância da origem dessa prestação
(se decorrente de relação familiar ou de ato ilícito).
5. Não  infirma  a  blindagem  do  bem  de  família,
todavia,  à  míngua  de  previsão  legal  expressa,  o
crédito  decorrente  de  honorários  advocatícios  de
sucumbência e de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de ilícito civil.
6.  Recurso  especial  parcialmente  provido.  (REsp
1036376 ⁄ MG, Relator Ministro MASSAMI UYEDA -
TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 10⁄11⁄2009
Data  da  Publicação⁄Fonte  DJe  23⁄11⁄2009)  (grifo
nosso).

"Ação  de  indenização.  (...)  Dano  moral.
Impenhorabilidade  do  bem  arrestado.  Lei  n°
8.009⁄90.
(...)
2.  Sendo  o  bem  arrestado  protegido  pela  Lei  n°
8.009⁄90, não pode ser afastada a impenhorabilidade
por circunstância não incluída nas exceções legais.
3. Recurso especial conhecido e provido."
(REsp  605.641⁄RS,  3ª  Turma,  Rel.  Min.  Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 29⁄11⁄2004).

Dito isso, entendo que deve ser afastada a incidência do inciso
III, do dispositivo em mencionado, relativo a cobrança por credor de pensão
alimentícia, posto que, repita-se, estamos diante de execução de valor oriundo
de indenização por danos extrapatrimoniais e verba honorária sucumbencial
(fls. 57).

De outro vértice, as hipóteses previstas no inciso VI, do art. 3º,
da Lei nº 8.009/90, fazem clara alisão aos denominados efeitos secundários
extrapenais da sentença penal condenatória,  previstos no art.  91 do Código
Penal, verbis:

Agravo de Instrumento nº 2007584-08.2014.815.0000.          8



“Art. 91 - São efeitos da condenação: 

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano 
causado pelo crime; 

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito 
do lesado ou de terceiro de boa-fé: 

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam 
em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou 
detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor 
que constitua proveito auferido pelo agente com a 
prática do fato criminoso.

Assim, a sentença penal condenatória  torna certo o dever de
indenizar  o  dano  causado  pelo  crime,  mas  para  a  adoção  das  medidas
constritivas de bens para garantia do pagamento de indenização pelos danos
causados é necessária a existência da dita sentença proferida no juízo penal, o
que não vislumbro no presente caso.

Por  isso,  como não estamos diante  de  execução de sentença
penal condenatória, mas título judicial de natureza civil, incabível também a
aplicação da exceção prevista no inciso VI, do art. 3º, da Lei nº 8.009/90.

Diante  da  argumentação  acima  alinhavada,  entendo  que  não
merece reparo  a  ser  efetivado  na  r.  decisão  interlocutória  que,  com
percuciência,  analisou  a  questão,  desconstituindo  a  penhora  sobre  a  casa
residencial localizada à Rua Zeca Vieira, nº 301, Bairro Liberdade, Patos/PB.,
por se tratar de bem de família.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao
Agravo  de  Instrumento,  mantendo  incólume  a  decisão  interlocutória
vergastada.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (juiz
convocado,  para  substituir  a  Exma  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira) e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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