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APELAÇÃO.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DESCONSTITUTIVA 
DE  ADJUDICAÇÃO.  PRELIMINARES  DE  PRECLUSÃO 
TEMPORAL  E  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR  POR 
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
IMÓVEL.  BEM  DE  FAMÍLIA.  RECONHECIMENTO. 
DESCONSTITUÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E DA PENHORA. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  PRIMEVA. 
DESPROVIMENTO DO APELO. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de  Justiça  do Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares  e,  no 
mérito,  negar  provimento  ao  apelo,  nos  termos do voto  do relator,  integrando a 
decisão a certidão de julgamento de fl. 330.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  pelo  Município  de 
Triunfo contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São João 
do  Rio  do  Peixe,  nos  autos  da  ação  anulatória  desconstitutiva  de  adjudicação 
proposta por João Coragem Pereira Júnior e sua esposa, Francisca Neide Coragem 
Lisboa, ora recorridos.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou 
procedente o pleito vestibular, por entender que o bem adjudicado está protegido 
pela  impenhorabilidade,  já  que  se  trata  de  bem  de  família,  determinando  o  seu 
retorno  ao  acervo  patrimonial  dos  autores.  Condenou  o  demandado  a  pagar 
honorários advocatícios na base de 15% sobre o valor da causa. (fls. 280/285)



Irresignado, o Município de Triunfo interpôs o presente apelo, 
pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau e consequente improcedência 
dos pedidos formulados, argumentando, em preliminar, preclusão temporal e falta 
de interesse processual por inadequação do meio processual utilizado. No mérito, 
aduz que a sentença a quo não deu a devida interpretação ao caso, alegando que os 
recorridos tiveram oportunidade processual para se defenderem, não havendo como, 
nesse momento, anular o ato de adjudicação.

Nestes termos,  pugna pelo provimento do apelo,  julgando-se 
improcedente todos os pleitos exordiais.

Sem contrarrazões. 

Parecer  Ministerial  pelo  prosseguimento  do  feito  sem 
manifestação de mérito. 

É o relatório.

VOTO

Na inicial, relatam os promoventes que foram penhorados bens 
de família para pagar dívidas com o Município demandado, a saber: 1) uma pequena 
propriedade rural com 99 metros de frente e 114 metros de fundos, localizada no 
Sítio Cacimba Velha, atualmente Rua Francisco Liberado, zona urbana; 2) uma casa 
residencial na rua Tabelião Antônio Joaquim Lisboa Neto, Triunfo/PB, medindo 7,10 
m  de  frente  e  9,80  m  de  fundo.  Aduzem  que  houve  o  manejo  de  embargos  à 
execução,  após  seguro  o  juízo,  momento  em  que  foi  alegado  ser  a  pequena 
propriedade bem de família  e  que  a  casa  estava  hipotecada  perante  o  Banco  do 
Nordeste S/A.

Alegaram que os embargos  foram extintos sem resolução do 
mérito por defeito na inicial, sendo os bens levados à hasta pública sem que houvesse 
licitante, o que motivou a adjudicação da pequena propriedade rural. Nestes termos, 
moveram a presente demanda, sob o argumento de que o ato fere preceitos legais, 
por permitir a penhora e adjudicação de um bem de família que serve de moradia 
para os autores. 

Consoante  relatado,  a  Sentença  de  primeiro  grau  julgou 
procedente os pedidos exordiais, no sentido de desconstituir adjudicação em imóvel, 
por entender que o bem está protegido pela impenhorabilidade, já que se trata de 
bem  de  família,  determinando  o  seu  retorno  ao  acervo  patrimonial  dos  autores. 
Condenou o demandado a pagar honorários advocatícios na base de 15% sobre o 
valor da causa. Contra esta Decisão recorre a Edilidade.



Adianto que não merece qualquer retoque a decisão vergastada.

No tocante a preliminar de preclusão temporal, denoto que a 
ação foi ajuizada em 06/06/2007 e a carta de adjudicação foi passada em 23/02/2007 
(fl. 278), ou seja, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, assim como 
perfilhou a sentença primeva. 

Quanto  a  preliminar  de  falta  de  interesse  processual  por 
inadequação do meio processual utilizado, da mesma forma, não merece prosperar, 
já que o provimento judicial buscado pelos promovente lhes é útil e necessário, bem 
como o ordenamento jurídico admite o ajuizamento de ação anulatória com o escopo 
de anular a adjudicação e demais atos nesse desiderato.

Assim, rejeito as preliminares apresentadas.

No mérito,  a esse respeito,  entendo,  como bem considerou o 
Magistrado  a quo,  a penhora e a adjudicação incidiram sobre um bem de família, 
descrito nos autos como uma pequena propriedade rural com 99 metros de frente e 
114 metros de fundos, localizada no Sítio Cacimba Velha, atualmente Rua Francisco 
Liberado, zona urbana, local onde residem os promovente.

Nesse  sentido,  destaco  que  não  pairam  dúvidas  sobre  a 
condição do bem, até porque o julgador de piso tomou a cautela de confirmar em 
juízo ao realizar a oitiva dos autores e testemunha, acostados às fls. 274/275.

Com  relação  ao  fato  dos  embargos  à  execução  terem  sido 
extintos,  não  vislumbro  em  tal  fato  óbice  ao  manejo  da  presente  ação  ordinária 
visando  justamente  impedir  a  penhora/adjudicação  do  imóvel,  até  porque  foram 
extintos sem julgamento de mérito por defeito da inicial.

Nesse  contexto,  a  impenhorabilidade do bem de família,  em 
casos como o telado, deve ser preservado, até porque a matéria é de ordem pública, 
podendo ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição. 

Assim ressaltou a decisão atacada:  “Nos termos do art. 1º da 
Lei 8009/1990, é impenhorável o imóvel residencial de família, ainda que se trate 
de uma pequena propriedade rural onde o autor viva com a família e nele explore 
pequena atividade rurícola.”

A propósito, mister destacar os seguintes julgados sobre o tema: 
In verbis:

“RECURSO  ESPECIAL  –  IMPENHORABILIDADE  DA 
PEQUENA  PROPRIEDADE  RURAL  –  DIREITO 



FUNDAMENTAL  QUE,  A  DESPEITO  DA  AUSÊNCIA  DE 
LEI REGULAMENTADORA, TEM APLICAÇÃO IMEDIATA 
–  ESTATUTO  DA  TERRA  –  CONCEITOS  DE  MÓDULO 
RURAL  E  FISCAL  –  ADOÇÃO  –  EXTENSÃO  DE  TERRA 
RURAL  MÍNIMA,  SUFICIENTE  E  NECESSÁRIA,  DE 
ACORDO  COM  AS  CONDIÇÕES  (ECONÔMICAS) 
ESPECÍFICAS  DA  REGIÃO,  QUE  PROPICIE  AO 
PROPRIETÁRIO E SUA FAMÍLIA O DESENVOLVIMENTO 
DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA PARA SEU SUSTENTO 
–  CONCEITO  QUE  BEM  SE  AMOLDA  À  FINALIDADE 
PERSEGUIDA  PELO  INSTITUTO  DA 
IMPENHORABILIDADE  DE  PEQUENA  PROPRIEDADE 
RURAL – CONCEITO CONSTANTE DA LEI  N.  8.629/93 – 
INAPLICABILIDADE  À  ESPÉCIE  –  RECURSO  ESPECIAL 
IMPROVIDO. I – Não há, até o momento, no ordenamento 
jurídico  nacional,  lei  que  defina,  para  efeitos  de 
impenhorabilidade, o que seja “pequena propriedade rural”. 
A despeito da lacuna legislativa, é certo que referido direito 
fundamental,  conforme  preceitua  o  §  1º,  do  artigo  5º  da 
Constituição  Federal,  tem  aplicação  imediata.  Deve-se,  por 
consequência, extrair das leis postas de cunho agrário exegese 
que permita conferir proteção à propriedade rural (tida por 
pequena – conceito, como visto, indefinido) e trabalhada pela 
família;  II  –  O  conceito  de  módulo  rural,  ainda  que 
absolutamente  distinto  da  definição  de  fração  mínima  de 
parcelamento,  seja  quanto  ao  conteúdo,  seja  quanto  à 
finalidade  dos  institutos,  conforme,  aliás,  esta  a.  Corte  já 
decidiu (ut REsp 66672/RS, Relator Ministro Ruy Rosado de 
Aguiar, DJ. 15/08/1995), é, na prática, indistintamente tomado 
por aquela; III – A definição de módulo fiscal efetuada pelo 
Estatuto da Terra, além de considerar os fatores específicos da 
exploração econômica própria da região, imprescindíveis para 
o  bom  desenvolvimento  da  atividade  agrícola  pelo 
proprietário do imóvel, utiliza também, em sua mensuração, o 
conceito de propriedade familiar (módulo rural), como visto, 
necessário,  indiscutivelmente,  à  caracterização  da  pequena 
propriedade rural para efeito de impenhorabilidade; IV – Por 
definição legal, um módulo fiscal deve abranger, de acordo 
com as condições específicas de cada região, uma porção de 
terras, mínima e suficiente, em que a exploração da atividade 
agropecuária  mostre-se  economicamente  viável  pelo 
agricultor  e sua família,  o  que,  como visto,  bem atende ao 
preceito constitucional afeto à impenhorabilidade; V – A Lei 
n.  8.629/93,  ao  regulamentar  o  artigo  185  da  Constituição 



Federal, que, ressalte-se, trata de desapropriação para fins de 
reforma agrária, e definir o que seja “pequena propriedade 
rural”, o fez tão somente para efeitos daquela lei; VI – Veja-se 
que,  se  um módulo  fiscal,  definido pelo  Estatuto  da  Terra, 
compreende a extensão de terras rurais, mínima, suficiente e 
necessária, de acordo com as especificidades da região, para 
que  o  proprietário  e  sua  família  desenvolvam  a  atividade 
econômica inerente ao campo, não há razão para se adotar o 
conceito  de pequena propriedade rural  constante  da  Lei  n. 
8.629/93  (voltado  à  desapropriação  para  fins  de  reforma 
agrária), o qual simplesmente multiplica em até quatro vezes 
a porção de terra que se  reputa mínima e suficiente;  VII  – 
Recurso Especial improvido”1.

APELAÇÃO  CÍVEL  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO 
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA PEQUENA 
PROPRIEDADE  RURAL  PRODUÇÃO  DE  PROVA 
DOCUMENTAL  SUFICIENTE  COMPROVADO  PELA 
PARTE EMBARGANTE QUE RESIDE COM SUA FAMÍLIA 
NA ÁREA /PENHORADA, BEM COMO QUE SE TRATA, . IN 
CASU,  DE  PEQUENA  PROPRIEDADE  RURAL  QUE 
UTILIZA PARA SUSTENTO PRÓPRIO -  SENTENÇA QUE 
RECONHECEU  A  IMPENHORABILIDADE  MANTIDA 
DESPROVIMENTO.  A  pequena  propriedade  rural,  assim 
definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será 
objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de 
sua  atividade  produtiva,  dispondo a  lei  sobre  os  meios  de 
financiar  o  seu  desenvolvimento  .  Artigo  5°,  XXVI,  cia 
Constituição Federal Diante do exposto nos autos, conclui-se 
que deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de 
propriedade do embargante, haja vista se tratar de pequena 
propriedade  rural  onde  está  localizada  a  residência  do 
embargante e de sua família, além de servir para o sustento 
dos mesmos”.2 

Para  se  saber  se  o  imóvel  possui  as  características  para 
enquadramento  na  legislação  protecionista  é  necessário 
ponderar as regras estabelecidas pela Lei n.° 8629/93 que, em 
seu artigo 4°,  estabelece que a pequena propriedade rural é 
aquela cuja área tenha entre 1 um e 4 quatro módulos fiscais. 
Identificação,  na  espécie.  STJ  REsp  1284708/PR.  Havendo 
prova de que o imóvel ofertada em garantia de contrato de 

1 REsp 1007070/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 19.08.2010.
2 TJPB -  06120080005533001 – Rel. Dr. Francisco Francinaldo Tavares (Juiz convocado para substituir o Desembargador Saulo 

Henrique de Sá e Benevides) – 3ª C. Cível – j. 24/01/2012



Cédula  Rural  Hipotecária  possui  apenas  17  dezessete 
hectares,  área.  inferior  a  01  um  módulo  fiscal,  porquanto 
sendo  o  débito  que  originou  a  penhora  decorrente  da 
atividade  produtiva  familiar,  conclui-se  pela 
impenhorabilidade  do  imóvel,  pequena  propriedade  rural, 
nos termos do art. 5°, inciso XXVI, da Constituição Federal.3

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA 
RURAL  HIPOTECÁRIA.  PENHORA.  PEQUENA 
PROPRIEDADE  RURAL.  DESCABIMENTO.  PRELIMINAR 
SUSCITADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. 
ACOLHIMENTO.  CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 
POSSIBILIDADE.  PREVISÃO  CONTRATUAL. 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.  Muito  embora o 
imóvel penhorado tenha sido dado em garantia  hipotecária 
pela apelada, não estando, por conseguinte, ao abrigo da Lei 
8.009/90, que garante a impenhorabilidade do bem de família, 
deve, in casu, incidir o dispositivo constitucional do art. 5º, 
inciso XXVI, segundo o qual “a pequena propriedade rural, 
assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não 
será  objeto  de  penhora  para  pagamento  de  débitos 
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre 
os meios de financiar seu desenvolvimento”, haja vista a área 
do imóvel ser de apenas 12 (doze) hectares, correspondendo a 
20%  (vinte  por  cento)  do  módulo  fiscal  do  Município  de 
Conceição.  Não  tendo  havido  insurgência  nos  embargos  à 
execução no tocante à limitação da taxa de juros a 12% (doze 
por cento) ao ano, deve ser decotado da sentença o excesso 
constatado, haja vista ser ultra petita. Nos termos da Súmula 
nº  93  do  STJ,  “A legislação  sobre  cédulas  de  crédito  rural, 
comercial  e  industrial  admite  o  pacto  de  capitalização  de 
juros”.4

Por tais razões, sem maiores delongas, rejeito as preliminares e 
nego provimento ao recurso, mantendo a desconstituição da adjudicação, bem como 
os de penhora e registro, nos termos da decisão atacada. É como voto.

DECISÃO

3 TJPB - Acórdão do processo nº 00820100009722001 - Órgão (Terceira Câmara Cível) - Relator Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos - j. Em 12/07/2012.

4 TJPB  –  AC  nº  015.2011.000491-6/001  –  Relª.  Drª.  Vanda  Elizabeth  Marinho  –  Juíza  Convocada  para  substituir  o 
Desembargador  João Alves da Silva – 4ª C. Cível – Dje 27/092012.



A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, por unanimidade, rejeitar as 
preliminares e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite 
Urquiza (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho).

 Presente ao julgamento o Exmo. Dr. José Raimundo de Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


