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ADVOGADO:  Francisco  Pedro  da  Silva  (OAB/PB 3.898)  e  Luzimario  Gomes  Leite  (OAB/PB
12.414).
APELADO: Edna Lúcia Rocha Brito.
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EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO
RECAÍDA SOBRE O IMÓVEL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA
SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE  RELATÓRIO.  INFORMAÇÕES  SUFICIENTES
AO  JULGAMENTO  DA  LIDE.  REJEIÇÃO. MÉRITO. UTILIZAÇÃO  DO
IMÓVEL  PARA  RESIDÊNCIA  DA  FAMÍLIA  DEMONSTRADA  PELA
DOCUMENTAÇÃO  ACOSTADA  AOS  AUTOS.  PROVA  DO
ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. ART. 1º, DA
LEI  N.º  8.009/1990.  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  CONFIGURAÇÃO  DE
QUALQUER DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS APTAS A AFASTAREM A
REFERIDA  GARANTIA  LEGAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A opção pelo julgador de relatório sucinto não configura hipótese de nulidade de
sentença, quando aquele possa ser identificado no julgado. 

2. Deve ser reconhecida a impenhorabilidade de bem, quando o devedor comprova
que seu imóvel preenche os requisitos necessários ao enquadramento como bem de
família, e não há indícios de configuração de qualquer das hipóteses, previstas no
art. 3.º, da Lei n.º 8.009/1990, aptas a afastarem a referida garantia legal.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0022707-57.2008.815.0011, em que figuram como Apelante Francisco da
Silva Amorim Neto e como Apelada Edna Lúcia Rocha Brito.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação,
rejeitar  a  preliminar  de  nulidade  da  Sentença  e,  no  mérito,  negar-lhe
provimento.

VOTO.

Francisco da Silva Amorim Neto interpôs  Apelação contra a Sentença, f.
66/68, prolatada pelo Juízo da 5.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos
autos  dos  Embargos  de  Terceiro  opostos  por  Edna  Lúcia  Rocha  Brito contra
penhora  realizada  nos  autos  da  Ação  de  Busca  e  Apreensão  ajuizada  por  ele,
Apelante,  em  desfavor  da  Brito  Lira  Const.  Elétricas  Ltda.,  que  acolheu  os



Embargos, desconstituindo a constrição incidente sobre o imóvel, objeto da lide, ao
fundamento de que se trata  de bem de família,  condenando-o ao pagamento das
custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.

Em suas razões, f. 72/76, o Apelante arguiu, em preliminar, a nulidade da
Sentença,  com  fulcro  no  art.  458,  do  CPC/1973,  vigente  à  época,  por  suposta
ausência de relatório e de especificação da tese defensiva.

No mérito, alegou que nenhuma das teses levantadas pela Apelada poderia
ter sido acolhida pelo Juízo, ao argumento de que não há comprovação de que o
imóvel constrito se trata  de bem de família,  especialmente se considerado que o
Executado,  cônjuge  da  Embargante/Apelada,  na  Procuração  concedida  ao  seu
advogado, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, processo em apenso, forneceu
endereço diverso.

Sustentou  que  a  suposta  ausência  de  intimação  da  Apelada  da  penhora
incidente sobre o imóvel não é matéria passível de discussão em sede de impugnação
ao  cumprimento  de  sentença,  e  que  não  há  obstáculo  para  que  o  imóvel  seja
penhorado  e  alienado  em hasta  pública,  desde  que  seja  respeitada  a  meação  do
cônjuge.

Afirmou  que a  dívida  é  decorrente  de  negociação  efetuada  entre  ele  e  a
Empresa do Executado, cônjuge da Embargante/Apelada, devendo, no seu dizer, ser
afastada a tese por ela levantada de que não concorreu para a aquisição da dívida,
haja vista que contraída pela Empresa de onde é retirado o sustento de sua família.

Requereu o acolhimento da preliminar para que a Sentença seja anulada, e,
caso ultrapassada, pugnou pelo provimento do Recurso para que os Embargos sejam
rejeitados e determinado o prosseguimento da Execução.

Intimada, f. 79, a Apelada não apresentou contrarrazões, conforme se infere
da Certidão de f. 80.

A Procuradoria de Justiça, f.  85/88, opinou pela rejeição da preliminar de
nulidade  da  Sentença,  bem  como  pelo  prosseguimento  do  Recurso,  sem
manifestação meritória por não vislumbrar hipótese de sua intervenção obrigatória.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.



O STJ1 adota o entendimento no sentido de que não viola o art. 458, do CPC
de 1973, e, portanto, não configura hipótese de nulidade de sentença, a opção pelo
julgador de relatório sucinto quando este possa ser identificado no julgado, sendo
esta a hipótese dos autos.

Ademais,  não  restou  demonstrado  nos  autos  a  existência  de  qualquer
nulidade  específica  do  ato  decisório  ou  algum  prejuízo  processual,  requisito
necessário à sua anulação, decorrente da aplicação do princípio pas de nullité sans
grief2, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade da Sentença.

Passo ao mérito.

Nos termos do art. 1.º da Lei n.º 8.009/19903, o imóvel residencial próprio do
casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá, em regra, por dívida
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges
ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça4 é no sentido de que cabe ao

1PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu nestes termos: "não entendo que a sentença seja
nula,  visto  que,  por  mais  sintético  que  possa  ter  sido  o  relatório,  este  pode  ser  perfeitamente
identificado no decisum vindicado, preenchendo assim os requisitos do art. 458 do CPC". A revisão
desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.
2.  Ademais,  inexiste  nulidade  na  sentença  pois  o  órgão  colegiado  consignou  que  ela  descreveu
adequadamente os pontos essenciais da lide,  razão pela qual  a eventual  ausência de indicação do
nome das partes não afetou a solução da controvérsia.
3.  Agravo  Regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp  174.754/MT,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 23/08/2012)

2PROCESSUAL CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. ORDEM LEGAL. ART. 11 DA LEF.
PENHORA PELO SISTEMA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO FEITA EM NOME
DE ADVOGADO DISTINTO AO DO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS
DE NULLITÉ SANS GRIEF.  1. A jurisprudência desta Corte, em homenagem ao princípio  pas de
nullité sans grief, firmou entendimento no sentido de que a parte, ao requerer o reconhecimento de
nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido. […] 4. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg  no  REsp  1338515/RS,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,  julgado  em
20/03/2014, DJe 28/03/2014).

3Art.  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. 

4PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE
IMÓVEL.  BEM  DE  FAMÍLIA.  RESIDÊNCIA  DO  EXECUTADO.  LEI  8.009/1990.
IMPENHORABILIDADE.  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA
7/STJ.  DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É O
ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que ficou "comprovado que o imóvel penhorado
destina-se à moradia do executado e de sua família".
2.  Para  modificar  o  entendimento  firmado no acórdão  recorrido,  é  necessário exceder  as  razões
colacionadas  no  acórdão  vergastado,  o  que  demanda  incursão  no  contexto  fático-probatório  dos
autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.
3. O STJ entende que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei
8.009/1990) , não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o



devedor  o  ônus de  provar  que  seu imóvel  preenche os  requisitos  necessários  ao
enquadramento como bem de família.

No  caso,  o  Embargado,  ora  Apelante,  ajuizou  uma  Ação  de  Busca  e
Apreensão, Processo n.º 0003999-08.1998.815.0011, objetivando a apreensão de um
caminhão  reboque  por  ele  comprado  à  Empresa  de  propriedade  do  cônjuge  da
Embargante,  ora Apelada,  Executado nos  autos  daquela  Ação,  documentos  de  f.
02/05, processo em apenso.

Após a apreensão do veículo, as Partes daqueles autos efetuaram um Acordo,
homologado em Juízo, f. 21/22, em que restou consignado que o Autor daquela Ação
devolveria o bem, e o Réu efetuaria o pagamento da quantia de R$ 7.000,00, relativo
ao valor do veículo, acrescido de uma quantia a “título de arrependimento”.

Ocorre  que,  tendo  o  Réu  descumprido  com  o  acordado  e  diante  da
impossibilidade de reaver o bem móvel, em decorrência de sua deterioração, o Autor
requereu,  naqueles autos,  o início da execução que resultou na penhora do bem,
objeto dos presentes Embargos, relativo a um imóvel residencial, localizado na Rua
Antônio Campos, n.º 528, no bairro Alto Branco, em Campina Grande, f. 14.

A Embargante, ora Apelada, alega que reside no imóvel penhorado com seus
filhos e seu esposo, proprietário da Empresa executada naquela Ação, apresentando

único  de sua propriedade.  Precedentes:  REsp 1014698/MT, Rel.  Ministro Raul  Araújo,  Quarta
Turma,  DJe  17.10.2016;  REsp  790.608/SP,  Rel.  Ministro  José  Delgado,  Primeira  Turma,  DJ
27.3.2006, p. 225, REPDJ 11.5.2006, p. 167; REsp 574.050/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJ 31.5.2004, p. 214.
4.  Recurso  Especial  não  conhecido.  (REsp  1685402/PE,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017)

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL. BEM
DE  FAMÍLIA.  LEI  8.009/90.  COMPROVAÇÃO  DO  FATO  CONSTITUTIVO  DO  DIREITO
ALEGADO  PELO  RECORRENTE.  RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO.  1.  Cuida-se  de  recurso
especial  interposto por DÉCIO LUIZ GELBECKE, com fulcro no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal de 1988, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª
Região,  assim  ementado  (fl.  85):  "EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
FISCAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/90. ÔNUS DA PROVA.
ARTIGO 333,  DO CPC. 1.  As regras  concernentes  à  impenhorabilidade devem ser  interpretadas
restritivamente,  pois  a  regra  é  a  penhorabilidade  dos  bens.  Desse  modo,  a  condição  de
impenhorabilidade  do  bem  objeto  de  constrição  (nos  moldes  da  Lei  nº  8.009/90)  deve  ser
demonstrada pelo executado/embargante, pois é fato constitutivo de seu direito (artigo 333, do
CPC)." […] 2.  Se o recorrente sustenta que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora é bem de
família por ser o único que possui  em Curitiba, seu domicílio,  apresentando documentação
necessária,  fez  prova constitutiva  do seu direito  nos termos  do artigo  333,  I  do Código de
Processo Civil, e nos termos do artigo 1º da Lei 8009/90  […] 3. Recurso especial provido (STJ,
REsp 840.421/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006,
DJ 19/10/2006).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.  LEI 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA.
PROVA  A  CARGO DO DEVEDOR.  NOVAÇÃO.  REEXAME  DE  PROVA.  SÚMULA  7/STJ.
EXCESSO DE PENHORA. MOMENTO DA ALEGAÇÃO APÓS A AVALIAÇÃO. 1 – […] 2 –
Cabe  ao  devedor  o  ônus  da  prova  do  preenchimento  dos  requisitos  necessários  para
enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de
família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos .
3  –  […]  4  –  Agravo  regimental  não  provido  (STJ,  AgRg  no  Ag  655.553/RJ,  Rel.  Ministro
FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2005, DJ 23/05/2005, p. 298).



para comprovar tal afirmação cópia da Procuração outorgada ao seu advogado, bem
como fatura de prestação de serviços de telefonia em seu nome, em que consta o
mesmo endereço do referido imóvel, demonstrando tratar-se de hipótese de bem de
família, o que impõe a incidência do art. 1.º, da Lei n.º 8.009/90.

Consta dos autos, que a Apelada é casada com o Executado, desde 23 de
dezembro de 1986, sob o regime da comunhão parcial de bens, f. 09, e que o imóvel,
objeto da penhora, foi adquirido pelo seu esposo, em 31 de maio de 1995, f. 15,
posteriormente, portanto, ao vínculo conjugal, restando demonstrado, desta forma,
que referido bem integra o patrimônio comum do casal.

Ademais,  não  há indícios  nos  autos  de que  o  imóvel  foi  oferecido  como
garantia  do  cumprimento  da  obrigação,  tampouco  de  seu  enquadramento  em
qualquer das hipóteses excepcionais, previstas no art.  3.º,  da Lei n.º 8.009/19905,
aptas a afastar a referida garantia legal.

Ainda de acordo com o entendimento daquela Corte Superior6, comprovado
que  se  trata  de  bem de  família,  cabia  ao  Embargado,  ora  Apelante,  a  prova  da
ocorrência de qualquer das hipóteses que afastam a impenhorabilidade, conforme art.
333, II, do CPC/1973, correspondente ao art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não
se desincumbiu.

Com  relação  à  alegação  do  Apelante  de  que  o  endereço  indicado  pelo
Executado,  na  Ação  de  Busca  e  Apreensão,  diverge  do  endereço  apontado  pela

5Art.  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; (Revogado pela Lei Complementar nº 150, de 2015)
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;
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; (Redação dada pela Lei nº 13.144 de 2015)
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;
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)

6RECURSO ESPECIAL.  PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.  EXECUÇÃO. PENHORA.  BEM DE
FAMÍLIA  (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO
DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo a devedora provado suficientemente  (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da
entidade  familiar,  mostra-se  equivocado exigir-se  desta  todo o ônus  da  prova,  cabendo agora  ao
credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à
penhora.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o
devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de
família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.
3.  Recurso  especial  provido.  (REsp  1014698/MT,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA
TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8245.htm#art3vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8245.htm#art3vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13144.htm#art1


Embargante,  ora  Apelada,  tem-se  que  figura  no  polo  passivo  daquela  Ação  a
Empresa  Brito Lira Const. Elétricas Ltda.,  de propriedade do cônjuge da Apelada,
sendo, naquela ocasião, indicado o endereço da pessoa jurídica, como se observa do
documento de f. 19, diferente do endereço residencial da pessoa física.

Constatada e acolhida, portanto, a tese de se tratar de hipótese de bem de
família,  resta  prejudicada  a  análise  das  demais  questões  levantadas  nas  razões
recursais, relativas ao descabimento das alegações trazidas pela Apelada, na Inicial,
de que não foi intimada da penhora, de seu direito de ser preservada a sua meação e
de ausência de contribuição na aquisição da dívida, porquanto secundárias à análise
da tese acolhida.

Posto isso, conhecida a Apelação, rejeitada a preliminar de nulidade da
Sentença, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


