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Foro de São José do Rio Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento:
07/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Bem de família. Decisão que rejeitou a
impugnação oposta pelo agravante e manteve a penhora de seu imóvel.
Irresignação. Ônus da prova sobre a condição de bem de família que
compete em princípio ao devedor. Ausência de documentação que
demonstre minimamente a destinação residencial do bem penhorado,
tampouco que se trata do único imóvel de propriedade do agravante.
Inobservância da norma do art. 373, I do CPC. Precedentes do STJ e
desta Corte. Decisão mantida. Agravo desprovido, revogado o efeito
suspensivo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2198410-09.2019.8.26.0000; Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Jacareí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
20/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019)

Observo que a prova deve abranger a situação patrimonial não apenas do devedor,

mas do casal ou da entidade familiar. Ou seja, cabe ao devedor provar que o casal ou entidade

familiar não possui mais de um imóvel e que, se possui, aquele bem reclamado se enquadra nas

hipóteses do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990. Do contrário, se o casal fosse

proprietário de um apartamento e de uma casa de veraneio, cada qual registrado em nome de um

cônjuge ou companheiro e ambos os imóveis utilizados como residência, possível seria a qualquer

membro do casal, em processo no qual demandado isoladamente como devedor, alegar a

impenhorabilidade do imóvel registrado em seu nome, em flagrante violação aos arts. 1º e 5º da Lei

nº 8.009/1990.

No caso dos autos, não há prova de que o outro membro do casal ou demais

membros da entidade familiar não possuem outros imóveis.

Desta feita, não resta caracterizada hipótese de impenhorabilidade, sendo válida a

constrição do imóvel.

3. MAC Construtora juntou memória de débito do financiamento.

4. Ao perito para conclusão do laudo.

Intime-se.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
2ª VARA CÍVEL
Avenida das Nações Unidas, 22939 - 12º Andar, Sala 23, Jurubatuba - CEP
04795-100, Fone: 11- 5541-8014, São Paulo-SP - E-mail:
stoamaro2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

São Paulo, 20 de julho de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
















