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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0019908-75.2014.815.2001.
ORIGEM: 3ª Vara de Família da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Ailton Lopes da Silva e Ana Lúcia Pereira Lopes.
ADVOGADO: José Alves Cardoso.
APELADO:  Rhayron  Kaiver  Lourenço  Soares,  representado  por  sua  genitora  Joselita  Lourenço
Soares.
ADVOGADO: Carlisson Djanylo da Fonseca Figueiredo.

EMENTA:  APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  ALIMENTOS.
IMPENHORABILIDADE  DO  BEM  DE  FAMÍLIA.  INAPLICABILIDADE  AO
DEVEDOR  DE  ALIMENTOS.  EXCEÇÃO  PREVISTA  NA  LEI  N.º  8.009/90.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO AUTO DE PENHORA E
AVALIAÇÃO. ARGUIÇÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO ACERVO
PROBATÓRIO.  MANDADO  DE  INTIMAÇÃO  JUNTADO  AOS  AUTOS
DEVIDAMENTE  CUMPRIDO.  SUPOSTA  AVALIAÇÃO  DO  IMÓVEL  POR
PREÇO  VIL.  FATO  NÃO  COMPROVADO.  BEM  INDIVISÍVEL  DE
PROPRIEDADE COMUM DO CASAL. DIREITO DE MEAÇÃO. RESERVA DA
METADE DO VALOR OBTIDO APÓS ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. REFORMA
DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica às execuções de dívidas
oriundas de pensão alimentícia, em razão da exceção prevista expressamente no art.
3º,  III,  da  Lei  8.009/90.  (AgRg  no  AREsp  409.389/SP,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 20/05/2015).

2. É ônus da parte comprovar vício de intimação do auto de penhora e avaliação por
ela arguido.

3. A avaliação de imóvel, realizada por oficial de justiça para fins de penhora, goza
de fé pública, sendo ônus da parte comprovar o erro de avaliação por ela suscitado.

4.  O STJ firmou entendimento no sentido da possibilidade do bem indivisível de
propriedade  comum  do  casal  ser  penhorado  e  levado  à  hasta  pública  em  sua
totalidade, desde que reservada à cônjuge-meeira a metade do valor obtido. Nesse
sentido:  REsp  1404659/PB,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  Segunda
Turma, julgado em 01/04/2014; REsp Nº 1.566.627 - SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, 07/12/2015; AREsp Nº 359.739 – MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
25/09/2015.

5. Apelo parcialmente provido.

VISTO,  relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
de n.º 0019908-75.2014.815.2001, em que figuram como Apelantes Ailton Lopes da
Silva e Ana Lúcia Pereira Lopes e como Apelado Rhayron Kaiver Lourenço Soares,
representado por sua genitora Joselita Lourenço Soares.



ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  dar-lhe  provimento
parcial.

VOTO.

Ailton Lopes da Silva e Ana Lúcia Pereira Lopes interpuseram Apelação
contra a Sentença, f. 51/52, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca
desta Capital nos autos dos Embargos à Execução de Alimentos movida contra o
primeiro Apelante por  Rhayron Kaiver Lourenço Soares,  representado por sua
genitora Joselita Lourenço Soares, que rejeitou os Embargos, nos termos do art. 740,
do CPC/1973, vigente à época da prolatação da Sentença, deixando de condená-lo ao
pagamento das custas processuais.

Em suas razões, f. 53/66, os Apelantes alegaram a nulidade da penhora em
decorrência da impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei n.º 8.009/90, e
que o imóvel foi adquirido na constância do casamento, devendo ser preservado o
direito à meação do cônjuge do devedor.

Sustentou, ainda, a nulidade da penhora por irregularidade de sua intimação
do  auto  de  avaliação  e  penhora,  bem  como  por  avaliação  a  menor  do  bem
penhorado.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
acolhidos os Embargos à Execução.

Intimado,  f.  67-v,  o  Apelado não apresentou contrarrazões,  conforme se
infere da Certidão de f. 68.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  79/83,  opinando  pelo
desprovimento do Recurso, ao argumento de que  a impenhorabilidade do bem de
família não é oponível ao credor de pensão alimentícia, que não restou comprovada
a irregularidade da intimação do primeiro Embargante,  ora Apelante,  do auto de
penhora e avaliação, tampouco foi indicado o valor que entendia ser compatível com
o imóvel.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Apelo.

É entendimento do STJ1 que a impenhorabilidade do bem de família não se

1AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  BEM  DE  FAMÍLIA.
CRÉDITO  ORIUNDO  DE  OBRIGAÇÃO  ALIMENTAR.  DÍVIDA  PRETÉRITA.  PENHORA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a natureza do
crédito alimentar não se altera com o mero decurso do tempo. Precedentes.

2. Desse modo, a impenhorabilidade do bem de família não se aplica às execuções de dívidas
oriundas de pensão alimentícia, em razão da exceção prevista expressamente no art. 3º, III, da Lei
8.009/90. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 409.389/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 20/05/2015).

RECURSO ESPECIAL -  EXECUÇÃO -  AÇÃO REPARATÓRIA POR ATO ILÍCITO -



aplica às execuções de dívidas oriundas de pensão alimentícia, em razão da exceção
prevista expressamente no art. 3º, III, da Lei n.º 8.009/902.

Considerando o entendimento  acima invocado,  inexiste  respaldo legal  e
jurisprudencial para a alegação dos Apelantes, haja vista que a penhora que recai
sobre o imóvel deles é decorrente de dívida alimentar, relativa à pensão alimentícia
devida pelo primeiro Apelante a seu filho, sendo, portanto, alcançada pela exceção
legal.

Quanto à alegação de nulidade da penhora por ausência de intimação do
Executado,  ora  Apelante,  do  auto  de  penhora  e  avaliação,  tem-se  que  referida
alegação não encontra  respaldo no acervo probatório,  haja  vista  que consta,  dos
autos da Execução em apenso, que o primeiro Apelante,  responsável pela dívida
alimentar,  bem  como  a  segunda  Apelante,  na  condição  de  cônjuge,  foram
devidamente intimados da penhora  e  avaliação,  bem como para,  no prazo legal,
apresentarem embargos, conforme se infere do Mandado de Penhora e Avaliação de
f. 130 e do Auto de Penhora de f. 131.

No que se refere à arguição de nulidade por avaliação do imóvel por preço
vil, tem-se que a avaliação do oficial de justiça goza de fé pública, competindo à
parte  comprovar  a  ocorrência  de  erro  ou  dolo,  o  que  ensejaria  a  repetição  da
avaliação, nos termos do art.  683, I,  do CPC/1973, e não a nulidade da penhora
como requerido pelos Apelantes.

Cabia aos Apelantes, portanto, demonstrarem o erro ou dolo do avaliador,
ônus do qual  não se desincumbiram, tendo em vista que sequer indicaram o valor
que entendiam ser compatível com o imóvel avaliado.

ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  -  PENSÃO  ALIMENTÍCIA  -  BEM  IMÓVEL  -
PENHORABILIDADE  -  POSSIBILIDADE  -  INAPLICABILIDADE  DA  LEI  N.  8.009/90  -
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - A pensão alimentícia é prevista no artigo 3.º, inciso III, da Lei n. 8.009/90, como hipótese
de exceção à impenhorabilidade do bem de família.  E tal  dispositivo não faz qualquer distinção
quanto à causa dos alimentos, se decorrente de vínculo familiar ou de obrigação de reparar danos.

II - Na espécie, foi imposta pensão alimentícia em razão da prática de ato ilícito - acidente de
trânsito  -  ensejando-se  o reconhecimento de  que  a  impenhorabilidade  do  bem de  família  não  é
oponível à credora da pensão alimentícia. Precedente da Segunda Seção.

III  -  Recurso  especial  provido.  (REsp  1186225/RS,  Rel.  Ministro  MASSAMI  UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 13/09/2012).

AGRAVO  REGIMENTAL.  IMPENHORABILIDADE  DO  BEM  DE  FAMÍLIA.
FLEXIBILIZAÇÃO  PERANTE  CRÉDITO  DECORRENTE  DE  PENSÃO  ALIMENTÍCIA.
ADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO NO ROL DE EXCEÇÕES À PROTEÇÃO LEGAL. DECISÃO
AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 

1. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica às execuções de dívidas oriundas de
pensão alimentícia, em razão da exceção prevista expressamente no art. 3º, inciso III, da Lei 8.009,
com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.  Agravo  Regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp  1153477/RS,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 25/10/2011).

2Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, 
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: 

[…]
III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu 

coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que
ambos responderão pela dívida;



Por fim, diferentemente do entendimento adotado pelo Juízo, o Executado,
ora Apelante, comprovou ser casado, conforme Certidão de Casamento de f. 28, dos
autos em apenso, devendo ser observado o direito à meação do cônjuge.

Considerando  que  a  Apelante,  cônjuge  do  Executado,  não  foi  parte  no
processo, tampouco tem responsabilidade pelo débito, haja vista tratar-se de dívida
de natureza alimentar, é de rigor a preservação de sua meação, nos termos do art.
1.046,  §3º,  do  CPC de  19733,  vigente  à  época  da  prolatação  da  Sentença  e  da
interposição do Recurso.

 O  STJ4 firmou  entendimento  no  sentido  da  possibilidade  do  bem

3Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por
ato  de  apreensão  judicial,  em  caso  como  os  de  penhora,  depósito,  arresto,  sequestro,  alienação
judicial,  arrecadação, arrolamento, inventário,  partilha,  poderá requerer lhe sejam manutenidos ou
restituídos por meio de embargos.

[…]
§3º Considera-se também terceiro o cônjuge quando defende a posse de bens dotais, próprios,

reservados ou de sua meação.

4PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. IMÓVEL
DE PROPRIEDADE DE VÁRIOS IRMÃOS.  VIOLAÇÃO AO ART. 535,  II,  DO CPC. NÃO-
OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DAS FRAÇÕES IDEAIS DE PROPRIEDADE
DOS  EXECUTADOS.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.

1.  O  Tribunal  de  origem  se  manifestou  de  forma  clara  e  fundamentada  no  sentido  de
considerar possível a penhora apenas das frações ideais do imóvel que pertencem aos co-executados,
haja  vista  que  o  bem  indivisível  possui  diversos  proprietários.  O  cabimento  dos  embargos  de
declaração está limitado às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade do julgado, cabendo,
ainda, quando for necessária a correção de erro material ou premissa fática equivocada sobre a qual
se embase o julgamento. Tais hipóteses não ocorreram no caso dos autos, pelo que não há que se
falar em violação ao art. 535, II, do CPC.

2. A indivisibilidade do bem não lhe retira, por si só, a possibilidade de penhora, eis que os
arts. 184 do CTN e 30 da Lei n. 6.830/80 trazem previsão expressa de que a totalidade dos bens do
sujeito passivo responde pelo pagamento do crédito tributário ou dívida ativa da Fazenda Pública.

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a alienação de bem indivisível não recairá
sobre sua totalidade, mas apenas sobre a fração ideal de propriedade do executado, o que não se
confunde com a alienação de bem de propriedade indivisível dos cônjuges, caso em que a meação do
cônjuge alheio à execução, nos termos do art. 655-B, do CPC, recairá sobre o produto da alienação
do bem.

4. Recurso especial não provido. (REsp 1404659/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014).

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ARRESTO
EFETUADO SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE AO DEVEDOR E SUA ESPOSA - EMBARGOS
DE  TERCEIRO  OPOSTOS  POR  ESTA  -  IMPROCEDÊNCIA  -  POSSIBILIDADE  DA
CONSTRIÇÃO  -  EXECUÇÃO  MOVIDA  POR  CREDOR  DE  PENSÃO  ALIMENTÍCIA  -
PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - EXCEPCIONALIDADE - ART. 3º, III, DA LEI
Nº 8.009/90 - BEM INDIVISÍVEL DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL - RESERVA DA
METADE  DO  VALOR  OBTIDO  EM  HASTA  PÚBLICA  PARA  A  CÔNJUGE-MEEIRA  -
DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Esta Corte Superior tem decidido, reiteradamente, que, a teor do art. 255 e parágrafos do
RISTJ,  para  comprovação  e  apreciação  do  dissídio,  devem  ser  mencionadas  e  expostas  as
circunstâncias  que identificam ou assemelham os casos confrontados,  bem como juntadas cópias
integrais de tais julgados ou, ainda, citado repositório oficial  de jurisprudência.  Inexistindo estes
requisitos, impossível conhecer da divergência aventada.

2  -  Impossível  alegar  a  impenhorabilidade  do  bem de  família  nas  execuções  de  pensão
alimentícia no âmbito do Direito de Família, nos termos do art. 3º, III, da Lei nº 8.009/90. Sendo
penhorável, é válido o arresto efetuado sobre o referido bem, que, em caso do não pagamento do
débito alimentar, será convertido em penhora, de acordo com o art. 654 do CPC. Necessário, no
entanto, resguardar a meação da esposa do alimentante, que não é devedora dos alimentos devidos ao



indivisível  de  propriedade  comum do  casal,  em razão  do  regime  de  casamento
adotado,  ser  penhorado  e  levado  à  hasta  pública  em  sua  totalidade,  desde  que
reservada a cônjuge meeira a metade do valor obtido.

No caso,  não sendo a  Apelante,  Ana Lúcia  Pereira  Lopes,  devedora  na
Ação de Alimentos, necessário resguardar a sua meação, consistente na metade do
valor obtido quando da alienação do bem em hasta pública.

Posto  isso,  conhecido  o  Recurso,  dou-lhe  provimento  parcial  para,
reconhecendo a possibilidade do arresto efetuado sobre o imóvel em comento,
determinar que seja reservado em favor da Apelante Ana lúcia Pereira Lopes,
cônjuge meeira, a metade do valor obtido quando da alienação do bem. 

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

filho  deste,  nascido  fora  do  casamento.  Note-se  que  este  Tribunal  de  Uniformização
Infraconstitucional  já  firmou  entendimento  no  sentido  da  possibilidade  do  bem  indivisível  de
propriedade comum do casal, em razão do regime de casamento adotado, ser penhorado e levado à
hasta pública em sua totalidade, desde que reservada à cônjuge-meeira a metade do valor obtido.

3 - Precedentes (REsp nºs 200.251/SP, 439.542/RJ e EREsp nº 111.179/SP).
4 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para reconhecer a possibilidade do

arresto efetuado sobre o imóvel em comento, reservando-se à cônjuge-meeira a metade do valor
obtido quando da alienação do bem. Invertido o ônus da sucumbência.

(REsp 697.893/MS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em
21/06/2005, DJ 01/08/2005).

No mesmo sentido: REsp Nº 1.566.627 - SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 07/12/2015;
AREsp Nº 359.739 – MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 25/09/2015.


