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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
MONITÓRIA.  EXECUÇÃO.  PENHORA.  BEM
DE  FAMÍLIA.  EXISTÊNCIA  DE  OUTROS
BENS NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO. PATRIMÔNIO REDUZIDO AO ÚNICO
IMÓVEL  EM  DECORRÊNCIA  DE  OUTRAS
DÍVIDAS.  INEXISTÊNCIA  DE  MÁ-FÉ.
RECONHECIMENTO  DA
IMPENHORABILIDADE  DO  IMÓVEL
RESTANTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  A condição  de  bem de  família  não  foi  posta  em
discussão  pela  decisão  atacada,  porém não  foi
reconhecida a impenhorabilidade porque a redução do
patrimônio  do  executado  ao  único  imóvel  em  que
atualmente reside se deu após o ajuizamento da ação
que redundou na penhora questionada.

-  Os  autos  demonstram  que  o  executado  possuía
outros bens imóveis à época do ajuizamento da ação
monitória. Ao longo do tempo, os imóveis foram, um
a um, absorvidos por  dívidas trabalhistas,  de forma
que o executado perdeu-lhes a propriedade. 

-  A  redução  do  patrimônio  do  executado  ao  único
imóvel, que passou a se portar como bem de família,
não decorreu de má-fé. Logo, as limitações à penhora,
decorrentes da Lei 8.009/1990 devem incidir no caso
concreto. 
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, dar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02/06) interposto por
Aguinaldo Farias de Lacerda, desafiando decisão do Juiz de Direito da 15.ª
Vara  Cível  da  Capital  que,  nos  autos  da  Ação  Monitória  movida  por
Alexandre Jerônimo Rodrigues Leite, manteve penhora sob imóvel, mesmo
tendo o recorrente alegado ser bem de família, nos termos da Lei 8.009/1990.

Em  suas  razões  recursais,  sustenta  o  agravante  que  o  bem
penhorado é seu único imóvel atualmente, onde reside com sua família, não
podendo ser objeto de constrição para o pagamento da dívida reconhecida na
referida ação monitória. 

Não houve pedido liminar. Embora devidamente intimado, não
houve contrarrazões por parte do agravado (fls. 416). O juízo de primeiro grau
apresentou suas informações às fls. 422/424. 

A Procuradoria de Justiça deixou de se pronunciar no mérito,
ante a inexistência de interesse público (fls. 426/428).

 
É o relatório.

VOTO.

Prefacialmente, cumpre asseverar que o recurso preenche todos
os requisitos de admissibilidade exigidos pelo Diploma Processual Civil, pelo
que o conheço. 

No caso vertente, o agravado Alexandre Jerônimo Rodrigues
Leite  ajuizou ação monitória em face do recorrente em 7 de junho de 2002,
obtendo sentença favorável. Foi reconhecido seu direito de ser ressarcido por
cheque no valor histórico de R$ 5.116,00 (cinco mil, cento e dezesseis reais),
devidamente corrigido, conforme decisão cuja cópia se encontra às fls. 72/75,
posteriormente confirmada por esta corte às fls. 106/111 em outubro de 2003. 

Durante a execução do julgado, foi penhorado imóvel rural na
comarca de Piancó, tendo posteriormente o exequente solicitado a liberação do
bem, em 17 de janeiro de 2008, em face de acordo firmado com o executado
(fls.  207).  Todavia,  o  exequente  voltou  aos  autos  em novembro  de  2008,
noticiando que  o acordo não fora  efetivado,  solicitando fosse  oficiado aos
cartórios de imóveis da capital por novo bem do executado (fls. 274). 

O exequente, em dezembro de 2009, indicou para penhora o
apartamento 202 do Edifício Mediterranee, Av. Nego, 585, Tambaú, conforme
certidão  cartorária  de  fls.  278/279,  em  que  constava  ser  o  apartamento
propriedade do executado. 
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Determinada a penhora pelo juízo, o ato não foi inicialmente
cumprido,  visto  que,  lá  chegando,  o  oficial  de  justiça  certificou  que  o
executado não residia no bem em outubro de 2010 (fls. 292v). 

Todavia,  em  março  de  2012,  foi  lavrado  auto  de  penhora
independente  de  diligência  de  oficial  de  justiça  (fls.  302),  devidamente
averbada em cartório (fls. 305).

Às  fls.  313/314,  o  executado  pediu  a  anulação  da  penhora,
alegando tratar-se de bem de família. Argumentou que o imóvel do Edifício
Mediterranee  passou  a  ser  sua  residência  efetiva,  visto  que  não  era  mais
proprietário  de  outros  imóveis.  Juntou  certidões  cartorárias  a  fim  de
demonstrar  não  possuir  outra  moradia  às  fls.  324/401  (numeração
equivocada),  bem  como  contas  de  energia,  telefone  e  correspondência  da
Receita Federal dos anos de 2010 a 2012, demonstrando ser aquele seu novo e
efetivo endereço (fls. 319/322).

 O exequente se opôs ao pedido (fls. 404/405), alegando que o
executado providenciou a venda dos outros bens que constavam em seu nome,
deixando a execução recair maliciosamente em um único bem. Acrescentou
que o imóvel questionado estava ocupado por outras pessoas.

Às fls. 406/406v, o juízo negou a anulação da penhora, tendo
em vista que o executado possuía outros bens quando do ajuizamento da ação
e, à época da constrição, portanto, não possuía a condição de bem de família. 

Como  visto,  aduziu  o  agravante  que,  atualmente,  o  bem
penhorado é utilizado como sua residência, embora, em um passado recente,
mesmo após o ajuizamento desta demanda, tivesse outros imóveis. Todavia,
em razão de diversas dívidas, teve três imóveis arrematados judicialmente.

Analisando as certidões juntadas aos autos,  percebe-se que o
agravante, efetivamente, teve os seguintes bens alienados em decorrência de
dívidas trabalhistas:

a) apartamento 604, do Edifício Stacato, na rua da Aurora, 274, em
Miramar, alienado judicialmente em 12.12.2006 (fls. 14);

b)  lote  de  terreno  n.º  18,  quadra  26,  do  Loteamento  Jardim
Bessamar, Bessa, alienado judicialmente em 16.01.2006 (fls. 19);

c) apartamento n.º 203, do Edifício Albatross, na rua José Simões de
Araújo,  361,  Bessa,  alienado  judicialmente  em  08.10.2003  (fls.
23/24). 

Não há notícia recente nos autos de que o executado possua
outros  bens  atualmente,  não  tendo  a  informação  sido  contraditada  pelo
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exequente. Por outro lado, igualmente não há nada que desminta a informação
de que o agravante esteja hoje residindo de fato no imóvel penhorado. 

Observando-se a decisão atacada, seu principal fundamento é o
fato do executado possuir outros bens à época do ajuizamento da demanda,
tendo reduzido seu patrimônio ao único bem de família posteriormente.

Todavia, não foi reconhecida a existência atual de outros bens
nem questionado o fato do executado está morando no imóvel. Portanto, a
condição atual de bem de família não foi posta em discussão pela  decisão
atacada, mas tão somente a circunstância de que a redução do patrimônio do
executado  se  deu  após  o  ajuizamento  da  ação  que  redundou  na  penhora
questionada.  

Analisando  detidamente  as  provas  dos  autos,  sobretudo  as
certidões  cartorárias  de  fls.  13/25,  como já  ressaltado acima,  é  fato que  o
executado  possuía  outros  bens  imóveis  à  época  do  ajuizamento  da  ação
monitória. Ao longo do tempo, os imóveis foram, um a um, absorvidos por
dívidas trabalhistas, de forma que o executado perdeu-lhes a propriedade. 

Contudo, não há qualquer evidência no caderno processual que
indique  que  tenha  o  executado,  ora  agravante,  agido  com  dolo.  Como
facilmente  se  percebe,  os  outros  bens  foram  levados  à  hasta  pública  em
decorrência  de dívidas  trabalhistas,  não  se  podendo dizer  que  o  recorrente
deliberadamente se livrou de seus bens a fim de prejudicar o exequente. 

Assim, se atualmente o agravante se vê como proprietário de
um único imóvel, que faz morada com sua família, tal condição não aparenta
ter  sido  criada  artificialmente,  pelo  menos  não  há  nada  nos  autos  nesse
sentido.  

A redução do patrimônio do executado ao único imóvel, que
passou a se portar como bem de família,  não decorreu de má-fé.  Logo, as
limitações à penhora, decorrentes da Lei 8.009/1990 devem incidir no caso
concreto. 

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.

Aliás,  dentre  as  exceções  legais  previstas  para  se  afastar  a
impenhorabilidade não está o fato do imóvel haver se tornado bem de família
após o ajuizamento da ação em que o bem foi objeto de constrição. 
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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;

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)

Segundo já  exposto acima, entendo que o imóvel  penhorado
não poderia ser tratado como bem de família somente se o devedor houvesse
agido com má-fé, dilapidando intencionalmente outros bens, o que, como já
visto, não é o caso dos autos. 

Nesse sentido: 

RECURSO  ESPECIAL.  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA.  VENDA DE BENS EM FRAUDE À
EXECUÇÃO.  BEM  DE  FAMÍLIA.
AFASTAMENTO  DA  PROTEÇÃO.
POSSIBILIDADE. FRAUDE QUE INDICA ABUSO
DE DIREITO. 1. Não há, em nosso sistema jurídico,
norma que possa ser interpretada de modo apartado
aos  cânones  da  boa-fé.  Ao  alienar  todos  os  seus
bens, menos um, durante o curso de processo que
poderia levá-lo à insolvência, o devedor não obrou
apenas em fraude à execução: atuou também com
fraude aos dispositivos da Lei 8.009/90, uma vez que
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procura utilizar a proteção conferida pela Lei com a
clara  intenção  de  prejudicar  credores.  2.  Nessas
hipóteses, é possível, com fundamento em abuso de
direito,  afastar  a  proteção  conferida  pela  Lei
8.009/90. 3.  Recurso  especial  conhecido  e  não
provido.  ..EMEN:  (RESP  201103062131,  NANCY
ANDRIGHI  -  TERCEIRA  TURMA, DJE
DATA:25/10/2012  RDDP  VOL.:00118  PG:00165
..DTPB:.) 

Em conclusão, apesar da execução já perdurar por longos anos,
sem que a dívida seja satisfeita, não poderá recair sobre o bem de família do
executado por estar legalmente protegido. 

Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  AO  PRESENTE
AGRAVO, no sentido de desconstituir a penhora que recaiu sobre o bem
de família do agravante.   

É COMO VOTO. 

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito
de  Araújo  Duda  Ferreira.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Gustavo  Leite  Urquiza,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição ao Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Exma Desa.
Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira  e  o  Exmo.  Dr.
Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Jacilene  Nicolau
Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível
do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João  Pessoa,  02  de
dezembro de 2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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