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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0047115-88.2010.815.2001.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Karina Viana de Lucena. 
ADVOGADO: Antonio Fábio Rocha Galdino. 
APELADA: UNICRED João Pessoa. 
ADVOGADO: Thyago Cesar Ribeiro Portela. 

EMENTA: APELAÇÃO. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. CONTRATO
DE MÚTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA FIRMADO ENTRE EMPRESAS.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TERRENO. GARANTIA DADA PELA
SÓCIA  MAJORITÁRIA  DA  EMPRESA  TOMADORA  DO  EMPRÉSTIMO.
VOLUNTARIEDADE  DA  OFERTA.  ALEGADA  EXISTÊNCIA   DE
CONSTRUÇÃO SERVINDO DE MORADIA PARA A GARANTIDORA E SUA
FAMÍLIA.  CONSTRUÇÃO NÃO AVERBADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
AUSÊNCIA  DE  COMUNICAÇÃO  AO  CREDOR  E  DECLARAÇÃO  DA
SITUAÇÃO  FÁTICA NO  MOMENTO  DA LAVRATURA DA ESCRTITURA.
ALEGADA   CARACTERIZAÇÃO  DE  BEM  DE  FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.  VEDAÇÃO  AFASTADA DADA A AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO  DA  EXISTÊNCIA   DA  CONSTRUÇÃO   NO  IMÓVEL
OFERECIDO COMO GARANTIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.  MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

A impenhorabilidade de que trata o art. 3.º V, da Lei n.º 8.009/90, somente é oponível
no caso de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo
casal ou pela entidade familiar.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0047115-88.2010.815.2001, em que figuram como partes Karina Viana de
Lucena e UNICRED João Pessoa.

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 e negar-
lhe provimento.

VOTO.

Karina Viana de Lucena interpôs  Apelação  contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 159/164, nos autos da
Ação Declaratória  de  Nulidade  de  Escritura  Pública  de  Alienação Fiduciária  de
Imóvel  por  ela  intentada  em face  da  UNICRED João  Pessoa,  e  de  Dercarlinto
Serviço Notarial – 10º Ofício de Notas, que acolhendo a preliminar de ilegitimidade
passiva  excluiu  o  Cartório  extrajudicial  do  polo  passivo  da  demanda,  e  julgou



improcedente o pedido autoral. 

Em suas razões recursais, f. 169/181, alegou que é proprietária do terreno
localizado no Loteamento Cabo Branco Privê, nesta Cidade, transcrito no Registro
de  Imóveis  da Zona Norte,  nº.  R-5-54.922,  em 14/11/2008,  que foi  dado como
garantia  hipotecária  do  Contrato  de  Mútuo  firmado  pela  Empresa  Fênix
Distribuidora de Produtos em Geral Ltda., da qual é sócia juntamente com Edgar
Cesar Wanderley Oliveira,  com a Cooperativa Apelada, oportunidade em que foi
lavrada Escritura Pública de Alienação Fiduciária. 

Afirmou que o referido imóvel não poderia ter sido gravado com o ônus da
hipoteca, por ser bem de família, portanto impenhorável, nos termos do  art. 1º, da
Lei n.º 8.009/90.

Aduziu  que,  ao  contrário  do  entendimento  do  Juízo,  a  exceção  de
penhorabilidade prevista no art. 3º, V, da Lei n.º 8.008/90  é inaplicável ao caso,
porquanto o STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que, ainda que dado em
garantia de empréstimo concedido à pessoa jurídica, é impenhorável o imóvel de
sócio, se ele constitui bem de família, pelo que é nula a escritura pública que previu
a alienação fiduciária do imóvel em questão. 

Requereu  o  provimento  do  Recurso  para  que  seja  reconhecida  a
impenhorabilidade do bem de família e declarada a nulidade da Escritura Pública de
alienação fiduciária do imóvel.

Embora excluído do polo passivo da demanda, o Cartório do 10º Ofício de
Notas, intimado da Sentença, ofertou contrarrazões, f. 185/190, alegando que apesar
do esforço da Apelante em tentar convencer o julgador de que a Escritura Pública
em que  o imóvel foi ofertado como garantia de crédito seria nula por se tratar de
bem  de  família,  inclusive,  colacionando  precedentes  jurisprudenciais  sobre  a
matéria, não esclareceu que, sendo sócia da Empresa tomadora do crédito, ofereceu-
o de livre e espontânea vontade, omitindo deliberadamente o fato de que nele havia
uma residência, pugnou pelo desprovimento do Recurso. 

A UNICRED João Pessoa–Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Associados  de  João Pessoa  Ltda.  também apresentou Contrarrazões,  f.  191/195,
alegando que, se a Apelante ofereceu o lote de terreno como garantia do contrato de
mútuo o fez  por ato de vontade própria, e que, por ser sócia majoritária da Empresa
Fênix Distribuidora de Produtos em Geral Ltda., é inquestionável que o proveito
obtido a partir da operação financeira tenha sido revertido  em seu próprio favor e
de sua família. 

Afirmou que além de não haver prova de que a Apelante reside no imóvel
dado em garantia, o que configuraria o bem de família,  existe certidão de inteiro
teor expedida pelo Cartório Eunápio Torres, em 28 de abril de 2011, atestando que o
imóvel  refere-se a um lote  de terreno sem qualquer  edificação,  como consta  na
Escritura Pública em questão.



Pugnou pelo desprovimento do Apelo.  

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do CPC, art. 82, I a III.

É o Relatório. 

O  Recurso  é  tempestivo,  o  preparo  é  dispensado  por  ser  a  Apelante
beneficiária da Justiça Gratuita, f. 53, pelo que, presentes  os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço. 

A Recorrente,  por  meio  de  Escritura  Pública  de  Alienação  Fiduciária  de
Imóvel, datada de 31 de outubro de 2008,  f.27/32, deu em garantia de dívida de
mútuo, no valor de R$ 150.571,91, empréstimo tomado em nome da Empresa Fenix
Distribuidora de Produtos em Geral Ltda., o lote de terreno localizado no Loteamento
Cabo Branco Privê, nesta Cidade, transcrito no Registro de Imóveis da Zona Norte,
nº.  R-5-54.922, descrito  na  referida  escritura,  por  ela  adquirido  em 30/11/2007,
conforme a Escritura Pública de Compra e Venda,  f. 45/45v.

Posteriormente foi celebrado novo contrato de mútuo entre as mesmas partes,
no valor de R$ 199.959,00,  em que, mais uma vez, a Apelante deu como garantia o
referido terreno, agora na condição de interveniente garantidora do empréstimo que
estava sendo tomado pela Empresa Fenix Distribuidora de Produtos em Geral Ltda.,
qualificando-se como Sócia da Empresa, juntamente com Marcelo Costa Farias, e
mutuária, conforme cópia da Escritura Pública de Alienação de Imóvel datada de 28
de janeiro de 2010, f. 33/43.

Em ambas as ocasiões, ao que se infere dos autos, em nenhum momento a
Apelante  alega  que  no  terreno  havia  uma  construção  e  que  esta  sediava  a  sua
residência, levando o Credor Fiduciário a acreditar, de boa-fé, que se tratava de um
terreno, bem assim o Notário.

Inadimplido  o  contrato,  cessadas  as  atividades  da  Empresa  devedora,  a
Autora/Apelante, alegando que reside no imóvel com sua família, pretende amparar-
se no disposto no art. 3.º, V, da Lei n.º 8.009/90, para ver declarada a nulidade da
Escritura Pública de Alienação Fiduciparia do imóvel tombada no livro 192, f.14/16v,
traslado 2.º, do 10.º Ofício de Notas desta Capital, Cartório Decarlito,  f. 33/43. 

O Juízo julgou improcedente o pedido de anulação,  calcando sua decisão no
entendimento de que, apesar do benefício da impenhorabilidade do bem de família
ser irrenunciável, o imóvel que foi dado em garantia da dívida foi o lote de terreno
localizado no Loteamento Cabo Branco Privê, nesta Cidade, transcrito no Registro
de Imóveis da Zona Norte, nº. R-5-54.922, sem que fosse declarada a existência de
moradia,  motivo  pelo  qual  resta  descaracterizado  a  condição  de  bem de  família
requestada pela Autora/Apelante. 

Não  resta  dúvidas  de  que  a  impenhorabilidade  do   bem  de  família  esta



garantida pelo art.  3.º, V, da Lei n.º 8.009/90,  e de que é entendimento do STJ 1  de
que  ainda  que  dado  em  garantia  de  empréstimo  concedido  a  pessoa  jurídica,  é
impenhorável o imóvel de sócio se  constitui bem de família. 

Entretanto, no presente caso, há a peculiaridade da sonegação da informação
de que o imóvel dado em garantia poderia se constituir em bem de família.

A Apelante declarou em seu depoimento, f. 144, que reside no imóvel com
seu  filho  há  cinco  anos,  portanto  antes  mesmo  de  aliená-lo  fiduciariamente,   e
confessa  que   silenciou  quando  a  existência  de  construção  no terreno,  donde  se
conclui que, intencionalmente, silenciou a respeito da existência da construção, de
forma a levar o Credor a aceitar a garantia e o  Notário a lavrar a escritura.

Além do mais,  não há nos autos prova de que realmente exista a referida
construção, e que ela nela resida, porquanto todos os documentos trazidos ao caderno
processual são de que o imóvel se trata apenas de um terreno,  circunstância que não
podia ser observada pelo Oficial Público nem pelo Credor, a não ser que se fizesse
uma vistoria no local.

A  Apelante,  ao  que  demonstram  as  provas,  ou,  como  afirmou  em  seu
depoimento, sonegou a informação de que o imóvel dado em garantia do empréstimo
não era apenas um terreno, havendo nele uma construção na qual residia, ou nele
construiu posteriormente ao fato de dá-lo em garantia,  e pretende valer-se de sua
própria torpeza para, sob a proteção da impenhorabilidade do bem de família, anular
a Escritura de garantia do empréstimo.

A impenhorabilidade de que trata o art. 3.º V, da Lei n.º 8.009/90, somente é
oponível  no caso de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia
real pelo casal ou pela entidade familiar.

Não é essa a hipótese dos autos, porquanto não há provas de que esteja a
garantia  sendo  executada,  pretendendo  a  Apelante  a  anulação  da  escritura  de
alienação. 

1 PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL.  EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA PESSOA
JURÍDICA.  IMÓVEL DE  SÓCIO  DADO  EM  GARANTIA HIPOTECÁRIA DA EMPRESA.
IMPENHORABILIDADE. LEI N. 8.009/1990, ART. 3º, V. EXEGESE. PRECEDENTE. QUESTÃO
DE  DIREITO.  SÚMULA N.  7-STJ.  NÃO  INCIDÊNCIA.  BEM  DE FAMÍLIA.  ÚNICO  BEM.
RENÚNCIA INCABÍVEL. PROTEÇÃO LEGAL. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. I. Ainda que
dado em garantia de empréstimo concedido a pessoa jurídica, é impenhorável o imóvel de sócio se
ele constitui bem de família, porquanto a regra protetiva, de ordem pública, aliada à personalidade
jurídica própria da empresa, não admite presumir que o mútuo tenha sido concedido em benefício da
pessoa física, situação diversa da hipoteca prevista na exceção consignada no inciso V, do art. 3º, da
Lei n. 8.009/1990. II. A proteção legal conferida ao bem de família pelo mesmo diploma legal não
pode ser afastada por renúncia ao privilégio pelo devedor, constituindo princípio de ordem pública,
prevalente sobre a  vontade manifestada,  que se tem por viciada  ex vi  legis.  III.  Temas que não
envolvem o reexame de matéria fática, demandando apenas o correto enquadramento jurídico. IV.
Agravo regimental improvido (STJ,  AgRg no REsp: 1187442 SC 2010/0059523-0, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, 4ª Turma, julgado em  17/02/2011).



A impenhorabilidade defende o particular contra um ato constritivo coercitivo
ordenado pelo Juízo Executivo preordenado à satisfação de um débito qualquer, e
não para desobrigar o devedor de sua obrigação de adimplemento garantida por um
ato voluntário seu.

Raciocinar em sentido contrário é admitir que o devedor se beneficie de sua
própria torpeza dando em garantia  bem que sabe impenhorável, tornando-a inútil
na hipótese de futuro inadimplemento.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 04 de setembro de
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exm.º  Dr.
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


