
SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA/SP 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL 

DIREITO 

 

 

JOAO FERNANDO DESIDERATO CAVALCANTE 

 

 

A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMILIA FRENTE A 

DIVIDA DE PESSOA JURIDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garça – São Paulo - Brasil 

2017 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA/SP 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL 

DIREITO 

 

 

 

 

A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMILIA FRENTE 

A DIVIDA DE PESSOA JURIDICA 

 

 

 

 

João Fernando Desiderato Cavalcante 

Orientador: Profº. Guilherme Tavares Marques Rodrigues 

 

 

Trabalho apresentado à Faculdade de Ensino 
Superior e Formação Integral - FAEF como parte das 
obrigações para obtenção do título de Bacharel em 
Direito. 

 

 

 

 

 

 

Garça – São Paulo - Brasil 

     Outubro, 2017  



 

JOAO FERNANDO DESIERATO CAVALCANTE 

 

A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMILIA FRENTE 

A DIVIDA DE PESSOA JURIDICA 

 

Trabalho apresentado à Faculdade de Ensino 
Superior e Formação Integral - FAEF como parte das 
obrigações para obtenção do título de Bacharel em 
Direito. 

 

Data da aprovação: Garça/SP___/___/____. 

BANCA EXAMINADORA 

______________________________________________ 
Orientador: Prof° Guilherme Tavares Marques Rodrigues 

 
 
 

_______________________________________________ 
Nome do Professor 

FAEF – Faculdade de ensino superior e formação integral - Direito 
 
 

_______________________________________________ 
Nome do Professor 

FAEF – Faculdade de ensino superior e formação integral - Direito 
 

 



DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta obra a todos os meus familiares, 

que são à base da minha educação e o 

incentivo pra minha vida. 

 

 

 

 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, pois acredito que é ele quem 

me deu e sempre dará forças para lutar. 

Agradecer com muito carinho a minha mãe Neiva e meu pai Ezau, que me 

deram muita educação e obediência para seguir a vida com muita dignidade e 

honestidade, fazendo me tornar uma pessoa trabalhadora e esforçada. Agradeço 

também a meu irmão João Gabriel, um excelente advogado criminalista que me 

incentiva a cada dia, também a minha Irma Maria Julia que é o nosso anjo da guarda 

na família, e um agradecimento especial a minha esposa Fernanda que esta grávida 

do nosso 1° filho Gabriel, também as minhas avós e toda a minha família, tenham a 

certeza que vocês são a razão da minha vida. 

Deixo meus mais sinceros agradecimentos aos professores e colegas de 

faculdade, por todos os ensinamentos e aprendizados durante esses anos, todos os 

conselhos e momentos de alegria.  

Muito Obrigado! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Talvez não tenha conseguido fazer o 
melhor, mas lutei para que o melhor fosse feito. 
Não sou o que deveria ser, mas Graças a 
Deus, não sou o que era antes”. (Marthin 
Luther King) 

 

  



A Impenhorabilidade do Bem de Família frete a divida de Pessoa Jurídica 

 

 

RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de mostrar as controvérsias da 
impenhorabilidade do bem de família em dividas de pessoa jurídica ou de terceiro, 
quando a dívida contraída não é para beneficio da própria entidade familiar. Dessa 
maneira, as pessoas acabam perdendo suas casas penhoradas em razão de uma 
divida que não é sua. Então a impenhorabilidade do bem deve ter maior proteção do 
Estado. O trabalho tem o intuído de trazer as discussões doutrinarias e 
principalmente jurisprudenciais sobre esse tema, mostrando o que traz a legislação 
vigente, visando que esse tema é muito importante para a sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Impenhorabilidade, bem de família, hipoteca, entidade familiar. 
 



The Impenetrability of Family Assets frees the Debt of Legal Entity 
 

 

ABSTRACT: The objective of this paper is to show the controversy about the impen - 
ability of family property in legal or third - party debt, when the debt contracted is not 
for the benefit of the family entity itself. In this way, people end up losing their 
pawned houses because of a debt that is not theirs. Then the impenetrability of the 
good must have greater protection of the state. The work has the intuition to bring the 
doctrinal and mainly jurisprudential discussions on this topic, showing what the 
current legislation brings, aiming that this topic is very important for society. 
 
KEYWORDS: Impenetrability, family property, mortgage, family entity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesse trabalho vamos falar sobre a impenhorabilidade do bem de família, 

com ênfase nas discussões a cerca da impenhorabilidade do bem de família que foi 

ofertado para garantir dividas de pessoas jurídicas, e para terceiro, principalmente 

nas hipóteses da hipoteca. Trazendo a baila o entendimento de doutrinadores e da 

jurisprudência a cerca do assunto, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, e 

também a legislação vigente no país, discorrendo sobre a Lei 8.009 de 1990, a Lei 

da Impenhorabilidade do Bem de Família. 

Esse tema é muito comum na vida das pessoas, sendo necessário ser 

discutido. Adentraremos em conceitos sobre o bem de família, trazendo princípios 

fundamentais que norteiam esse instituto, e também a proteção que o imóvel da 

entidade familiar detém. Será mostrada a origem e a historicidade da 

impenhorabilidade do bem de família, sua introdução na legislação brasileira e o 

direito a moradia, instituto importantíssimo para a dignidade da pessoa humana, 

fundamentada na constituição federal. Serão abordados os tipos de bem de família, 

como funciona a forma voluntaria e a legal, demonstrando o que está previsto na lei 

8.009/90.  

Hipoteca e fiança serão os institutos estudados que mostraram as formas 

que se tem para ofertar o bem como garantia, e vamos demonstrar os comentários 

doutrinários sobre a impenhorabilidade principalmente nos casos de hipoteca, 

mostrando através de artigos correlatos à finalidade do trabalho, e as jurisprudências 

existentes sobre a impenhorabilidade do bem de família quando a divida não é para 

beneficio da entidade familiar. 
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CAPITULO 1 - DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMILIA 

 

1.1 ORIGEM 

A origem da impenhorabilidade do bem de família se iniciou nos Estados 

Unidos, mais precisamente no Texas, onde foi criada uma lei para proteger a 

moradia que sustentavam as famílias das possíveis penhoras por dividas existentes, 

devido à grande crise que ali existia, a lei fora chamada de Lei do Texas. Com isso 

houve mais segurança de moradia naquele local e assim proporcionando o aumento 

da população. 

Para melhor entendimento, assim descreve o Professor Silvio de Salvo 

Venosa: 

No Brasil, o bem de família foi influenciado pelo homestead que teve sua 

criação na Republica do Texas, Estados Unidos, através da publicação do 

HomesteadExemptionAct, em 1839, que por conseqüência da grave crise 

econômica, promulgou tal Lei permitindo que ficasse isenta de penhora, a 

pequena propriedade, destinada a propriedade do devedor, dando assim, 

mais segurança a família que ali queria se instalar objetivando expandir 

ainda mais a povoação naquela localidade. (VENOSA, 2010, p. 1553). 

 

Muitas coisas da legislação brasileira foram extraídas da legislação 

americana, e o instituto da “impenhorabilidade do bem de família” não foi diferente. 

 

1.2 HISTORICO 

No Brasil, demorou um pouco para que houvesse uma proteção ao bem 

de família em nossa legislação. Os primeiros indícios foram com o Decreto n° 737, 

de 25 de novembro de 1850, onde já se via isentar bens de família para preservar 

executados. Em 1893 houve uma proposta da constituição do “lar de família”, para o 

código civil, e no mesmo ano também chega ao congresso um projeto de lei que 

falava sobre impenhorabilidade de bens e de alguns pertences. 

Hora Neto assim nos ensina: 



11 
 

 

Inobstante a importância capital do bem de família, mormente em países de 

largas dimensões territoriais como é o caso do Brasil, o fato é que sua 

introdução do direito pátrio deu-se com dificuldade e madeira delongada, 

materializada que foi pela polemica havida entre os seus defensores e os 

seus opositores. De forma perfunctória, todavia, registra a doutrina que o 

vetusto Regulamento n° 737, de 25/11/1850, serve de exemplo como um 

vestígio do bem de família, posto que isentava de penhora alguns bens do 

devedor, apesar de ainda não excluir da execução a moradia do executado. 

(HORA NETO, 2010, p. 4). 

 

Foi no Código Civil de 1916 que apareceu o bem de família, através de 

propostas do Senado Federal, foi inclusos os artigos 70 aos 73, salientando a 

proteção da família. Porem essa proteção ainda era de forma simples, e não trazia a 

baila aspectos importantes quanto ao assunto, deixando a legislação ainda vaga. 

Assim explica Hora Neto: 

 

[...]O Projeto Bevilaqua saiu da Câmara e chegou ao Senado sem qualquer 

previsão acerca do bem de família. Contudo, durante sua tramitação no 

Senado, mediante emenda publicada no órgão oficial em 05/12/1912, o bem 

de família foi enfim introduzido e incluído no direito pátrio. (HORA NETO, 

2007, p.4) 

 

Nos anos seguintes, a legislação brasileira tratou sobre os valores dos 

imóveis que tratava o bem de família, como a lei n° 5.869. Porem, logo em seguida 

vem à lei 6.742/79 e retira os limites do valor do imóvel. Já em 2002 o código civil 

limita o valor de 1/3 (um terço) do patrimônio liquido do instituidor. 

Novamente Hora Neto melhor nos ensina: 

 

Inicialmente, essa espécie de bem de família era previsto pelo Código Civil 

de 1916, que dele cuidava em quatro artigos (70 a 73), no Livro II, intitulado 
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“Dos Bens”. Posteriormente, com o advento do Decreto-Lei n° 3.200, de 19 

de abril de 1941, foi estabelecido valores máximos dos imóveis classificados 

como bem de família, limitando assim tais valores, sendo que essa limitação 

foi afastada pela lei n° 6.742, de 1979, possibilitando a isenção de penhora 

de imóveis de qualquer valor. Outros diplomas legais também trataram do 

tema (a Lei 6.015/73, arts 260 a 265) e o Código de Processo Civil de 1973 

(art, 1,218, VI). (HORA NETO, 2007, p.5). 

 

Outro marco muito importante em nosso ordenamento foi na Constituição 

Federal de 1988, no seu art. 5°, XXVI, onde traz “a pequena propriedade rural, assim 

definida em lei, desde que trabalhada pela família não será objeto de penhora para 

pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva”. E assim trouxe 

maior segurança para as famílias que sobreviviam das pequenas propriedades 

rurais. 

E dois anos depois, foi promulgada a lei n° 8.009 de 29 de Março de 

1990, a lei que mais vamos trazer a baila nesse trabalho, que diz respeito sobre a 

impenhorabilidade do bem de família, e que muito inovou na historia jurídica do bem 

de família no país. Dessa maneira vale ressaltar que o bem impenhorável independe 

de ser registrado no cartório, ajudando dessa maneira pessoas de baixa renda. 

E em 2002, o código civil trouxe o instituto do bem de família voluntario 

descrito no livro de “direito de família” e discorre sobre a matéria nos artigos 1711 a 

1722. 

É de extrema importância ressaltar que ao longo do tempo não foi fácil a 

introdução do bem de família no nosso ordenamento jurídico, e com o passar do 

tempo o assunto foi tomando maiores proporções e chamando a atenção dos 

legisladores para que se referissem sobre o assunto. 

 

1.3 PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS 

O bem de família, bem como sua impenhorabilidade, são temas bastante 

comentados pela doutrina e jurisprudência, principalmente no Superior Tribunal de 

Justiça, pois abrange muitos princípios fundamentais. 
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No aspecto patrimonialista quanto ao bem de família, a sua proteção é 

bem vasta, visto que esse instituto é enquadrado em valores sociais. 

Para melhorar nosso entendimento a cerca do tema, Carolina Sales Melo 

traz os principais princípios fundamentais ao bem de família: 

 

[...] sobre o bem de família, valendo ainda citar, no ponto, por sua 

inegável importância, o fundamento da cidadania (artigo 1°, inciso II, 

da Constituição Federal), o valor social da moradia e os objetivos da 

erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais (artigos 

6° e 3°, inciso III, da Constituição Federal, respectivamente). Todo esse 

arcabouço normativo constitucional põe em relevo a pessoa humana e suas 

necessidades básicas, em detrimento do patrimônio, cuja tutela não deve, a 

principio, ser vista de forma autônoma, mas sim instrumentalizada, 

vocacionada a proteção da pessoa em sua dignidade. (MELO, 2013, on-

line).(grifos nosso). 

 

Pois bem, vimos que os princípios do direito a moradia, desigualdades 

sociais e dignidade da pessoa humana são correlatas ao bem de família. Para que a 

pessoa humana tenha uma vida digna, é necessário que ela tenha garantia ao 

acesso de bens essenciais ou indispensáveis, chamado de estatuto do patrimônio 

pelos doutrinadores, e o principal exemplo disso é o bem de família. 

 

1.4 DIREITO A MORADIA 

A moradia é uma peça fundamental na vida de uma pessoa, 

historicamente falando a moradia sempre esteve presente na vida do ser humano, e 

foi aprimorado no passar dos tempos, se tornando um direito fundamental. 

A moradia se tornou um direito fundamental no Brasil através de uma 

emenda constitucional n° 25 de 2000, e modificou o artigo 6° da CF/88, destacando 

moradia como direito humano fundamental. 

Ter um lugar para permanecer e desenvolver-se esta ligada aos anseios 

do individuo, pois para alcançar as necessidades básicas da vida como relaxar, 
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trabalhar, educar-se, faz-se necessário um lugar fixo e amplamente reconhecido por 

todos. (SOUZA, 2004). 

Podemos dizer que a moradia é um lugar onde se tem um amparo que 

resguarde a intimidade, onde a pessoa desenvolverá praticas básicas da vida. 

Para melhor entendimento, assim traz Sergio Iglesias Nunes de Souza: 

 

“A moradia consiste em bem irrenunciável da pessoa natural, indissociável 

de sua vontade e indisponível, que permite a fixação em lugar determinado, 

não só físico, como também as fixação dos seus interesses naturais da vida 

cotidiana, exercendo-se a forma definitiva pelo individuo, e, 

secundariamente, recai o seu exercício em qualquer pouso ou local, mas 

sendo objeto de direito e protegido juridicamente. O bem da “moradia” é 

inerente a pessoa e independente de objeto físico para a sua existência e 

proteção jurídica. Para nos, “moradia” é elemento essencial do ser 

humano e um bem extrapatrimonial. “Residência” é o simples local onde 

se encontraria o individuo. E a habitação é o exercício efetivo da “moradia” 

sobre determinado bem imóvel. Assim, a “moradia” é uma situação de 

direito reconhecida pelo ordenamento jurídico [...].” (SOUZA, 2004, p. 45) 

(grifos nosso). 

 

Pois bem, o direito a moradia esta intimamente ligada à pessoa, é uma 

garantia fundamental positivada a Constituição Federal, muito importante ao ser 

humano, e quando falamos da moradia como bem de família a proteção deve ser 

maior. 

 

1.5 CONCEITOS DE BEM DE FAMILIA 

Bem de família traz uma proteção a família onde ela reside, defende o 

imóvel de possíveis credores, seria basicamente uma proteção familiar de moradia, 

podendo ser urbano ou rural. Nesse sentido não apenas a casa recebe tal 

blindagem, mas também valores imobiliários, como por exemplo, aplicações 

financeiras ou alugueis que é usado para mantimento familiar, então os pertences 

incluem nessa blindagem. 
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Nesse sentido, está expressamente positivada no Código Civil de 2002, 

no artigo 1.712, que traz: “O bem de família consistira em prédio residencial urbano 

ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a 

domicilio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na 

conservação do imóvel e no sustento da família.” 

Muito importante dizer que o conceito de família não esta ligada a casa, e 

sim no lugar onde as pessoas convivem e cria-se um vinculo familiar, e assim 

adquirem educação, e se tornam pessoas pro mundo, há um vinculo entre você e o 

espaço que reside, criando assim um bem familiar. 

Assim ensina Santiago: 

 

A importância da família para o equilíbrio do ser humano e imensurável, pois 

e no seio familiar que o individuo aprende os conceitos de amor, ética, 

caráter, respeito ao próximo, solidariedade e etc, ou seja, aprende a viver 

em sociedade. (SANTIAGO, 2004, p.1). 

 

Então, fica claro o quanto é importante pro ser humano e pra sociedade o 

bem de família, e que deve sim ter certa proteção, para que se tenha uma maior 

segurança às pessoas, principalmente aquelas que de certa forma são mais 

inferiores economicamente, e podem assim ter seu precioso e importante bem 

seguro, pois e ali que cria sua família. 

 

 

1.6TIPOS DE BEM DE FAMILIA 

 

1.6.1 BEM DE FAMILIA VOLUNTARIO 
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O Bem de Familiar Voluntario vem disciplinado no Código Civil a partir do 

art. 1711, mostrando que esse instituto e um ato de vontade do casal ou de entidade 

familiar, onde se formaliza o bem de família em cartório de registro de imóveis, 

assim existem dois efeitos importantíssimos: 

Impenhorabilidade limitada – significa que o imóvel se torna isento de 

dividas futuras, salvo obrigações tributarias referentes ao bem e despesas 

condominiais (art. 1715, CC). 

Inalienabilidade relativa – nesse efeito o bem de família voluntario, uma 

vez inscrito, só poderá ser alienado com autorização dos interessados, e o ministério 

publico intervindo se houver participação de incapaz, (art. 1717, CC). 

Assim esta descrita na legislação: 

 

Art. 1.711 – Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura 

publica ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de 

família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio liquido existente 

ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do 

imóvel residencial estabelecida em lei especial. 

Paragrafo único -. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por 

testamento ou doação, dependendo a eficácia do ato da aceitação expressa 

de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada. 

Art. 1.715 – O bem de família é isento de execução por dividas 

posteriores a sua instituição, salvo as que provierem de tributos 

relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio. 

Paragrafo único -. No caso de execução pelas dividas referidas nesse 

artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem de 

família, ou em títulos da divida publica, para sustento familiar, salvo se 

motivos relevantes aconselharem outra solução, a critério do juiz. 

Art. 1.717 – O prédio e os valores mobiliários, constituídos como bem da 

família, não podem ter destino diverso do previsto no art. 1712 ou serem 

alienados sem o consentimento dos interessados e seus representantes 

legais, ouvindo o Ministério Publico. (grifos nosso). 
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De acordo com o que traz o art. 1.715 do Código Civil, vale ressaltar o 

que pensa a professora Maria Helena Diniz: 

 

[...], e tem por escopo assegurar um lar a família ou meios para seu 

sustento, pondo-a ao abrigo de penhoras por débitos posteriores a 

instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio (IPTU ou 

ITR, p. ex), ou de despesas condominiais, visto que, pela sua natureza de 

obrigações propter rem, decorrem da titularidade do domínio ou da posse 

sobre a coisa, não podendo deixar de ser pagas, sob pena de execução do 

bem que as gerou, mesmo que seja bem de família. (DINIZ, 2010, p. 217). 

  

Outro requisito muito importante é que o valor do objeto protegido não 

pode ser maior que um terço do patrimônio liquido do instituidor, porém a legislação 

não traz um valor máximo que possa alegar. Dessa maneira a intenção é resguardar 

o bem da família, podendo o companheiro, cônjuge ou terceiros se assegurarem ao 

não pagamento pelos fatos que possam ocorrer durante a vigência. 

Conforme o que esta no código civil e nos comentários de Gonçalves: 

 

O aludido artigo 1.712 do Código Civil admite que valores imobiliários sejam 

abrangidos no bem de família, limitados, porem, segundo o artigo 1.713 do 

mencionado código, caput, ao “valor do prédio em bem de família, a época 

de sua instituição”, não podendo excede-los em nenhuma hipótese. 

Deverão eles ser devidamente individualizados na escritura publica ou 

testamento (§ 1°). Se consistirem em títulos nominativos, “a sua instituição 

como bem de família devera constar dos respectivos livros de registro” (§ 

2°). Os referidos valores ficam vinculados ao domicilio familiar, devendo a 

renda por eles produzida ser aplicada na conservação do imóvel e na 

subsistência da família. O bem de família – salvo quando instituído por 

terceiro – não representa alienação ou transferência da propriedade. O 

instituidor ou não instituidores continuam donos do bem afetado, que, 

obstante, recebe uma destinação especial e se transforma em bem de 

família. (GONÇALVES, 2010, p. 565). 
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Ressalto que será nulo todo ato suscitado em que qualquer vontade das 

pessoas que quiserem instituir seu bem de família não registrar em cartório. Portanto 

e necessário que exista o registro no cartório de imóveis ou escritura publica. 

Assim ensina Diniz: 

 

Deveras, pelo artigo 1.711 do Código Civil, os cônjuges, ou entidade familiar 

(companheiros e integrante-chefe da família mono-parental), mediante 

escritura publica ou testamento, podem destinar parte de seu patrimônio 

para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do 

patrimônio liquido exigente ao tempo da instituição, mantidas as regras 

sobre impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em Lei especial 

(Lei de Registro Publico, artigos 261, 264 e § 2° e 3°). (DINIZ, 2007, p. 218). 

 

Portanto, vimos que o bem de família voluntario deve ser uma residência 

onde seja utilizado para moradia da família, pois não havendo esse dispositivo e 

possível que aconteça a penhora. Para que se concretize como bem de família e 

necessário seguir alguns requisitos e assim tornar o bem impenhorável.  

 

1.6.2 BEM DE FAMILIA LEGAL – LEI N° 8.009/90 

 

O instituto do bem de família legal é regulado pela lei 8.009/90, e visa à 

impenhorabilidade legal do bem de família, que não precisa de inscrição em cartório. 

Portanto havendo mais de uma casa, a que configura bem de família é a casa de 

menor valor; mas ressalto que esse bem de família não tem limite de valor. 

Assim esta descrita na legislação: 

 

Art. 1° O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 

impenhorável e não respondera por qualquer tipo de divida civil, comercial, 

fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou 
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pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas 

hipóteses previstas nesta lei. 

Parágrafo único – A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual 

se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer 

natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou 

moveis que guarnecem a casa, desde que quitados. 

Art. 3° 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 credito decorrente do financiamento destinado a 

construção ou a 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. 

  

Sendo assim, a legislação nos traz a impenhorabilidade do bem de família 

bem como as ocasiões onde o imóvel poderá ser penhorado. Importante frisar o 

artigo 3° em seus incisos V e VII, pois são ocasiões onde o bem de família pode ser 

penhorado decorrente de uma divida que o fiador assumiu, essa parte é fundamental 

para nosso trabalho, pois, adiante vamos trazer as controvérsias dessa penhora que 

é o principal motivo do nosso tema. 

Cabe dizer também, que em outubro de 2008, o STJ editou a Sumula 

3644 onde estendeu o conceito de impenhorabilidade de bem de família ao imóvel 

que pertence a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Com isso, buscou-se a regra 
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de que a finalidade do bem de família é pautada na garantia da moradia, de 

subsistência e ao respeito do principio constitucional da dignidade da pessoa 

humana. Então, se o imóvel pertence a esse grupo de pessoas será aplicado o 

conceito de bem de família.  

Finalizando esse entendimento de bem de família, o professor Silvio 

Venosa simplificadamente diz que se constitui em uma porção de bens que a lei 

resguarda com os característicos de inalienabilidade e impenhorabilidade, em 

beneficio da constituição e permanência de uma moradia para o corpo família. 

(VENOSA, 2004) 

 

 

1.7 A FIANÇA COMO GARANTIA 

 

A fiança é um instituto jurídico onde uma pessoa se responsabiliza para o 

credor pelo cumprimento de uma determinada obrigação realizado por outrem. Pode 

ser divido em duas modalidades, a parcial e a total. Quando se fala em fiança 

parcial, terá um valor limite determinado onde fica restrita a fiança, enquanto a total 

fica o fiador responsável por todo compromisso assumido. A fiança esta regulada 

nos artigos 818 e 839 do Código Civil. 

A fiança é uma manifestação de vontade gratuita, e assim poderá existir 

ônus, e sendo o fiador o principal responsável por eventual divida, poderá recair 

sobre o seu patrimônio, e consecutivamente sobre o bem. 

Nas palavras de Venosa: 

 

“Pelo contrato de fiança estabelece-se obrigações acessória de garantia ao 

cumprimento de outra obrigação. (...) Na fiança, existe a responsabilidade, 

mas não existe o debito. (...) O fiador garante o debito de outrem colocando 

seu patrimônio para lastrear a obrigação, o titular do debito garantido é um 

terceiro. A fiança e espécie no gênero denominado caução.” (VENOSA, 

2003, p. 419). 
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Essa forma de garantia é muito utilizada nos dias atuais, principalmente 

em contratos de locação, havendo o ônus dessa modalidade a divida recairá sobre o 

fiador e consecutivamente sobre o seu bem, podendo este ser bem de família, então 

essa é uma forma onde a pessoa poderá perder o seu bem, causando grande 

discussão no âmbito jurídico. Apesar de que o entendimento do STF é pacificado em 

dizer que o bem de família dado em garantia de fiança pode ser penhorado, e não 

viola princípios constitucionais. Quis trazer esse conceito, pois também é uma forma 

de penhorar o bem de família advindo de uma divida de terceira pessoa, não tendo 

relação com a entidade familiar que o bem se refere. Portanto a maior discussão 

desse trabalho recai sobre a hipoteca. 

 

 

1.8 HIPOTECA 

A hipoteca é um instituto apresentado como acessório em contrato 

pessoal, é um direito onde o credor recebe um bem imóvel ou de difícil mobilidade, 

como garantia de uma divida. Em regra as hipotecas são realizadas em bem 

imóveis, como casas, apartamentos, terrenos e outros. Mas também podem ser 

realizados em bens de difícil mobilidade, como navios e aviões por exemplo. 

Nesse instituto, o direito da garantia dado ao credor recai sobre o valor do 

bem, e não sobre o material. Sendo assim, o bem fica com o devedor, podendo dele 

usufruir. 

Se o devedor sanar a divida com o credor a hipoteca será liberado, caso 

contrario, o imóvel deverá ser vendido e o valor entregue ao credor. 

A hipoteca encontra-se nos artigos 1.473 a 1.505 do Código Civil, donde 

trás consigo a classificação de direito real. Vale lembrar, no entanto, que a hipoteca 

somente se materializará como direito real com o devido registro do título, sem o 

qual, será ineficaz perante terceiros (DINIZ, 2.009, p. 554). 
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Para nosso trabalho, a discussão decorre de que na hipoteca a pessoa 

poderá perder o seu imóvel, e esse podendo ser o seu bem de família, o que gera 

muita discussão no âmbito jurídico, pois parte da doutrina bem como de juristas 

alega que para ser hipotecado um bem de família a divida deverá ter sido realizada 

em prol da entidade familiar, sendo esse o assunto e tema desse trabalho, que 

daremos ênfase nos capítulos seguintes. 
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CAPITULO 02 – ANALISE DE ARTIGOS CORRELATOS 

 

Nesse capitulo vamos trazer dois artigos correlatos a respeito do nosso 

tema. Vamos tratar da penhora do bem de família do fiador quando dado em 

garantia em divida de terceiro ou para pessoa jurídica, com maior ênfase na 

hipoteca, um tema que traz muita polêmica principalmente nos entendimentos de 

tribunais e de pensamentos doutrinários. Tema muito discutido nos tribunais e que 

desperta muita curiosidade na sociedade, por ser um caso muito comum entre as 

pessoas. 

Esse dispositivo é muito encontrado em contratos diversos no cotidiano, e 

muitas pessoas que acabam sendo fiadores de uma divida não sabem o que poderá 

acontecer com o seu bem, o seu único bem, muito das vezes acabam contraindo 

uma divida para fazer um favor a um amigo ou parente, e por não entender da lei, 

não imagina que o seu imóvel poderá ser penhorado. 

Vale ressaltar que nesses artigos a legislação principal que será estudada 

e comentada é a Lei 8.009/90 que trata especialmente do bem de família, também o 

Código Civil de 2002, a Constituição Federal de 1988, e possivelmente alguma 

legislação esparsa.  

Primeiramente o artigo que será discutido é de autoria de Alcides Santos, 

advogado especialista em Direito do Trabalho e Direito Administrativo, foi professor 

de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho nas faculdades UEL e UNIPAR, e o 

seu artigo foi publicado em Julho de 2015 no site da ConJur Artigos. Sua obra traz 

um pensamento negativo à penhora do bem de família do fiador, principalmente para 

garantia de divida de pessoa jurídica. 

No segundo artigo que vamos trabalhar é de autoria da advogada pós-

graduada em Direito Tributário Cinthia Klug Costa, esse artigo foi publicado no site 

da OAB de Santa Catarina em Outubro de 2011, com o tema “Impenhorabilidade do 

bem de família oferecido para garantir divida de pessoa jurídica”. Nesse artigo ela 

descreve alguns conceitos sobre o tema visando à lei vigente sobre hipoteca e o 

bem de família. Daremos inicio a nossa analise. 
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2.1 – “A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMILIA PARA 

GARANTIA DE DIVIDA DE PESSOA JURIDICA” - Alcides Santos. 

 

Esse autor traz em seu artigo um posicionamento contrario a penhorar o 

bem de família que foi dado para garantir divida de pessoa jurídica, ele inicia o artigo 

dizendo que a impenhorabilidade do bem de família não é mais um instituto do 

Direito Civil, que apenas garante ao particular a sua casa como moradia, mas que já 

virou matéria de Direito Publico, sendo um direito fundamental de segunda geração. 

Essa questão que foi abordada dizendo que o instituto do bem de família 

deve ser matéria de Direito Publico, é muito interessante, e faz pensarmos que 

realmente o Estado deva ter um apreço especial quando falamos sobre esse tema 

que é muito polemico, pois a Constituição Federal trata de um direito fundamental 

social que é o da moradia, em seu artigo 6°; e nesses casos de penhora do bem, a 

pessoa poderá perder o seu único imóvel onde é sua moradia, pois é dali que cria 

sua família, e assim indo totalmente do lado oposto dos preceitos constitucionais. 

Para que se entenda melhor esse posicionamento do autor, assim ele traz 

em seu artigo: 

 

Não é de se olvidar que esta lei é, notadamente, norma de ordem pública, 

uma vez que a impenhorabilidade do único imóvel residencial da família se 

dá independente da vontade daquele que dispõe do bem, valendo a pena 

mencionar aqui a afirmação de Álvaro Vilaça de Azevedo ao dizer que neste 

caso “o instituidor é o próprio Estado, que impõe o bem de família, por 

norma de ordem pública, em defesa da célula familiar. Nessa lei 

emergencial, não fica a família à mercê de proteção, por seus integrantes, 

mas é defendida pelo próprio Estado, de que é fundamento.”(Alcides 

Santos, 2015, on-line) (grifos nosso). 
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Seu embasamento é que as poucas hipóteses que a Lei 8.009/90 diz para 

penhora de bem de família, em seu art. 3°, salienta que a divida em que a pessoa foi 

fiador deva ser em prol da família, no caso de ser divida empresarial ou de terceiro, 

inexistindo prova nos autos de que reverteu em favor da família é impenhorável o 

imóvel dado como garantia. Inclusive trazendo entendimentos de tribunais. 

Uma passagem interessante desse artigo, é a citação de um trabalho que 

o mesmo autor fez sobre Direitos Sociais na Constituição Federal, e assim ficou: 

 

[...] Em trabalho doutrinário que escrevi “Dos Direitos Sociais na 

Constituição do Brasil”, texto básico de palestra que proferi na Universidade 

de Carlos III, em Madri, Espanha, no Congresso Internacional de Direito do 

Trabalho, sob o patrocínio da Universidade Carlos III e da ANAMATRA, em 

10.3.2003,  registrei que o direito à moradia, estabelecido no art. 6º, C.F., é 

um direito fundamental de 2ª geração -  direito social  que veio a ser 

reconhecido pela EC 26, de 2000.  

O bem de família - a moradia do homem e sua família -  justifica a 

existência de sua impenhorabilidade: Lei 8.009/90, art. 1º. Essa 

impenhorabilidade decorre de constituir a moradia um direito 

fundamental. 

A penhora de bem de família viola os artigos 5º, XXII, XXIII, e 6º, da 

Constituição Federal, por conseguinte ato totalmente inconstitucional. 

(Alcides Santos, 2015, on-line) (grifos nosso). 

 

Nesse mesmo pensamento vale ressaltar uma analise feita pelo autor, 

onde cita em seu artigo uma obra que foi escrita pelo Ministro Luiz Edson Fachin, 

integrante do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito ao estatuto jurídico do 

patrimônio mínimo, e assim descreve: 

 

“Em certa medida, a elevação protetiva conferida pela Constituição 

à propriedade privada pode, também, comportar tutela do patrimônio 

mínimo, vale dizer, sendo regra de base desse sistema a garantia ao direito 

de propriedade não é incoerente, pois, que nele se garanta 

https://jus.com.br/tudo/direito-do-trabalho
https://jus.com.br/tudo/direito-do-trabalho
https://jus.com.br/tudo/propriedade
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um mínimo patrimonial. Sob o estatuto da propriedade agasalha-se, 

também, a defesa dos bens indispensáveis à subsistência. Sendo a opção 

eleita assegurá-lo, a congruência sistemática não permite abolir os meios 

que, na titularidade, podem garantir a subsistência”. 

 

Nessa analise, ressaltamos o quanto é importante o direito da 

propriedade, da moradia, sendo ate mesmo matéria escrita por ministro do STF. 

Adiante o autor traz comentários sobre o bem de família, defendendo seu 

entendimento de impenhorabilidade, alegando que não deva existir penhora se a 

divida que foi atribuída ao bem não tenha nenhuma relação com a entidade familiar 

que ali reside. 

Para melhor entender esse pensamento, assim descreve Alcides: 

 

Bem de Família impenhorável quando a dívida for de terceiro não revertida 

em favor da família:  

O imóvel residencial é impenhorável. Como tal não está sujeito à 

execução e por isso não pode ser oferecido em garantia hipotecária de 

dívida de empresa. As disposições da Lei nº 8.009/90 são de ordem 

pública, visando proteger a família e não podem ser afastadas por ato 

pessoal por ser direito indisponível. 

 Ainda que o imóvel tenha sido oferecido em garantia real pelos 

fiadores e principais pagadores, não se aplica a exceção de 

penhorabilidade prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, porque ela só 

incide quando se tratar de dívida da própria família. No caso, da dívida 

ser da empresa e, inexistindo prova nos autos de que reverteu em favor da 

família é impenhorável o imóvel dado em garantia nestas condições. 

O bem de família não pode ser utilizado em benefício de pessoa jurídica por 

caracterizar desvirtuamento de sua finalidade legal, especialmente naqueles 

casos em que nenhum centavo de aludida dívida veio em proveito da 

família, nem mesmo dos sócios da Empresa. (Alcides Santos, 2015, on-line) 

(grifos nosso). 
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Alcides também descreve que para validar a penhora do bem, é 

necessário que todos da entidade familiar por espontânea vontade entreguem o bem 

em garantia, e não apenas um dos integrantes da entidade familiar. 

Porem, na hipótese de marido e mulher oferecerem o único bem 

residencial para garantia de divida de empresa da quais ambos são sócios, o seu 

entendimento é que o bem pode ser penhorado, e salienta que os tribunais também 

tem esse entendimento. 

Para melhor entender o pensamento do autor, assim ele descreve em seu 

artigo: 

 

Se o caso se enquadra na matéria ora tratada, em que o bem de família 

(moradia) tenha sido dado para garantia da dívida de terceiro, como dívida 

da pessoa jurídica e, sobretudo se a garantia não foi ofertada pela 

totalidade dos membros da entidade familiar, como por exemplo em 

casos do companheiro que oferece o imóvel só registrado em seu nome 

para garantia da dívida da pessoa jurídica de que ele é sócio, ou nos 

clássicos casos da mãe ou pai que vive com um dos filhos e o bem é 

entregue apenas pelo pai ou mãe. 

Ainda se a dívida não veio em proveito da entidade familiar, certamente que 

você estará diante de um clássico caso em que tanto a doutrina como a 

jurisprudência dominante tem dado guarida ao resguardo do bem de família, 

porém é de se atentar também para a necessidade da comprovação do que 

se alega. 

Ora se a dívida não foi contraída em favor da família, necessário se faz a 

juntada aos autos da prova deste fato, como cédula de crédito com 

destaque para o objeto do financiamento, como por exemplo para aquisição 

de imobilizado da empresa, da qual o garantidor não era o único sócio e 

outros elementos de prova que possa evidenciar que não houve benefício 

direto à entidade familiar, exemplo fontes de renda diversas daquela oriunda 

da empresa em que o garantidor figurasse como sócio. (Alcides Santos, 

2015, on-line) (grifos nosso). 
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Um aspecto muito importante nesse artigo, e que fundamenta esse 

entendimento a cerca do tema, são as jurisprudências dos tribunais, principalmente 

o Superior Tribunal de Justiça que em muitas decisões não penhoraram o bem de 

família. 

Para que a hipoteca do bem de família tenha embasamento, ou validade, 

é necessário que seja realizado pelo casal ou pela totalidade da entidade familiar, 

pois assim ganha uma força maior para penhorar o bem, assim também esta sendo 

os posicionamentos jurisprudenciais. 

E por fim, o autor termina seu artigo trazendo mais entendimentos 

jurisprudenciais de que não deve existir a penhora do bem de família mesmo que o 

imóvel seja de valor suntuoso, pois mesmo que o valor do imóvel seja alto, ele vem 

respaldado dos mesmos princípios de “bem de família” que qualquer outro imóvel de 

menor valoração. 

 

2.2 – “IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMILIA OFERECIDO 

PARA GARANTIR DIVIDA DE PESSOA JURIDICA” – Cinthia Klug Costa. 

 

Nesse artigo, a autora nos apresenta uma analise sobre o bem de família 

que foi dado para garantir divida de pessoa jurídica, frisando a hipoteca como 

garantia de divida, baseando-se na legislação vigente e posicionamento da 

Jurisprudência Pátria. 

No inicio de seu artigo ela diz sobre a importância de comentar sobre a 

hipoteca, salientando ser um direito real, e que a hipoteca é onde o bem dado em 

garantia fica sujeito por vinculo real ao cumprimento da obrigação.  

Assim traz a autora em seu artigo: 

 

[...] inicialmente, importante tecer alguns comentários sobre a hipoteca, que 

trata-se de um direito real, conforme artigo 1.225 do Código Civil que 
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apresenta em seu inciso IX, a hipoteca entre os direitos reais existentes no 

Direito Brasileiro.( Cinthia Klug Costa, 2011, on-line) 

 

Interessante trazer que autora diz que entre os itens que podem ser 

objetos de hipoteca estão os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente 

com eles, pois é assim que estabelece o artigo 1473, inciso I do Código Civil, e 

assim ela vai entrando no tema do artigo, pois muitos casos, o que é oferecido em 

garantia é o bem que serve como moradia de uma família. 

Adiante o artigo trata do bem de família, trazendo conceitos e um pouco 

da origem do tema, que nasceu nos Estado Unidos na Republica do Texas, 

chamado de “homested”, que é a isenção de penhora sobre uma pequena 

propriedade. 

Nesses trechos foi citado um grande doutrinador, jurista e professos Silvo 

Venosa, dizendo que o objeto do bem de família é um imóvel, rural ou urbano, onde 

a família fixa sua residência, ficando a salvo de possíveis e eventuais credores. 

(Venosa, 2006, p. 409). 

Outro instituto abordado foi à penhora, e trouxe um pequeno conceito 

como sendo “ato especifico de intromissão do Estado na esfera do obrigado, 

mediante a apreensão material, direta ou indireta, de bens constantes no patrimônio 

do devedor”. 

E também o instituto da impenhorabilidade do bem de família prevista na 

legislação, lei n° 8.009/90 e seus artigos, com maior ênfase no artigo 3° inciso V, 

que traz as hipóteses de penhorar o bem dado como garantia em hipoteca, e que 

essa exceção de impenhorabilidade do bem de família deve ser mais bem 

interpretada, pois, a divida que foi garantida deverá ter algum beneficio para a 

própria entidade família a que o bem se refere.  

A autora nessa parte do artigo nos apresenta o que seria a parte principal 

do trabalho, Assim esta descrita no presente artigo: 
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“Ocorre que, a própria lei 8.009/90 traz exceções a impenhorabilidade, 

dentre as quais se encontra no inciso V do artigo 3°, a execução de 

hipoteca “sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela 

entidade familiar,”. 

Assim, tem-se que, segundo o que preceitua este inciso, quando o 

imóvel for oferecido como garantia pela família não poderá ser alegada 

a impenhorabilidade do bem de família. 

Há que se observar, contudo, que, para que seja aplicada essa exceção à 

regra da impenhorabilidade do bem de família, a divida garantia pelo imóvel 

deve ter sido feita em beneficio da própria entidade familiar.” ( Cinthia 

Klug Costa, 2011, on-line).(grifos nosso). 

 

Nesse artigo, a autora também se fundamenta em julgados proferidos 

pelo Superior Tribunal de Justiça, que traçam pensamentos sobre o tema e que 

defendem a impenhorabilidade do bem de família dado em garantia onde não se 

teve beneficio. 

Para ficar mais claro o entendimento, assim traz a autora: 

 

A Jurisprudência pátria tem se manifestado sobre o tema em recentes 

Decisões, afirmando que para que seja admissível a penhora de bem de 

família hipotecado a garantia deve ter sido prestada em prol da própria 

família, e não quando tenha sido oferecida para assegurar divida obtida por 

terceiro, ainda que de pessoa jurídica. ( Cinthia Klug Costa, 2011, on-line) 

 

Ao final do artigo, o que ficou determinado é que a exceção de 

impenhorabilidade trazida pela lei 9.009/90 em seu artigo 3° inciso V, segundo 

entendimento da jurisprudência pátria não se encaixa nessa exceção, devido o bem 

de família que fora oferecido para garantir divida em nome de pessoa jurídica ou em 

favor de terceiro não poder ser penhorado, e assim mantendo sua virtude de 

impenhorabilidade. 
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Quero deixar registrado, que gostei muito desse artigo pelo fato de ter 

sido publicado no site da OAB de Santa Catarina, pois mostra a importância do tema 

discutido, principalmente para o conhecimento da sociedade, que são os mais 

interessados na causa. 

 

 

2.3 – CONCLUSÃO 

 

Ao final da analise desses artigos, observamos que ambos têm os 

mesmos pensamentos e posicionamentos a cerca do tema. Defendem que não se 

pode penhorar o bem de família dado para garantir divida de pessoa jurídica ou de 

terceiro, principalmente pelo motivo de que a divida que fora fiador não tenha vinculo 

com a entidade familiar que pertence o bem. E que para ter um embasamento 

melhor para concretizar a penhora do bem, é que todos da entidade familiar aceite 

esse aval, bem como o casal. 

Foi discutido muito sobre conceitos de bem de família, hipoteca, penhora 

e comentários a fundo sobre o 3° da lei 9.009/90, que trata das regras de exceção à 

impenhorabilidade. 

Também foi apresentados comentários sobre os princípios constitucionais 

a cerca do tema, principalmente o direito a moradia. 

O maior embasamento de ambos os artigos são os entendimentos dos 

tribunais quando a impenhorabilidade do bem nesses aspectos de divida de pessoa 

jurídica, e assim protegendo tanto a entidade familiar quanto o seu único imóvel, o 

seu bem de família. 

Assim, ficou claro o posicionamento dos autores, e que existem sim 

embasamentos para proteger a impenhorabilidade do bem familiar. 
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CAPITULO 03 - A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMILIA FRENTE A 

DIVIDA DE PESSOA JURIDICA. 

 

3.1- A LEGISLAÇÃO VIGENTE X PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS 

 

O bem de família tem uma importância muito grande na vida de uma 

pessoa, o imóvel onde a pessoa mora e cria sua família com dignidade e 

respeitando os princípios sociais deve-se ter uma proteção muito segura por parte 

do estado, estendido na legislação.  

Vimos que a lei 8.009/90 é que determina a impenhorabilidade do bem de 

família. Garante que o imóvel residencial próprio do casal, que sirva para beneficio 

da entidade familiar não seja penhorado, e não servira para pagamento de qualquer 

divida civil, fiscal, comercial, previdenciária ou natureza, que foram realizados pelos 

próprios donos, pais ou filhos que sejam os legítimos donos, e assim que esta 

descrita na legislação, em seu artigo 1°: 

“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 

impenhorável e não respondera por qualquer tipo de divida 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 prevista nesta lei.” 

Também dentro da lei 8.009/90 tem a exceção da impenhorabilidade, e 

está previsto no artigo 3° da referida lei, vejamos: 

 

Art. 3° A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução 

civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: 

I – Revogado 

II – pelo titular do credito decorrente do financiamento destinado a 

construção ou a aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos 

constituídos em função do respectivo contrato; 

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 divida; 
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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 família. 

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. (grifos nosso). 

 

Destacamos as hipóteses de hipoteca e também da fiança porque são 

exceções que o bem poderá se penhorado que pode decorrer de um terceiro, o que 

será muito discutido nesse trabalho. 

A legislação nos traz que nesses casos poderá ser o bem de família 

penhorado, e em 2006, o STF no julgamento do RE 407688/SP, e decidiu pela 

constitucionalidade da penhora, por maioria de votos, alegando a segurança do 

mercado das locações e a liberdade de contratar e se sujeitar a lei vigente. 

Quanto à penhora no contrato de locação destacamos a sumula 549 do 

STJ, que diz – “E valida à penhora de bem de família pertencente a fiador de 

contrato de locação.” 

Então fica claro que na legislação é valido esse tipo de penhora, com 

positivação em lei e sumulas, principalmente na fiança, inclusive com entendimento 

do STF, porem nesse trabalho vamos dar ênfase a hipoteca. 

Portanto, de outro lado, quando pensamos em bem de família muitos 

doutrinadores e também juristas defendem que não é possível penhorar o bem de 

família, visto que esse instituto esta rodeado de muitos princípios fundamentais, e 

acredita-se que a dignidade da pessoa humana da entidade familiar é preservada 

quando se garante a impenhorabilidade do bem. 

Destarte também o direito a moradia, trazido pela Constituição Federal 

como um direito social, em seu artigo 6° - “São direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a assistência aos 
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desamparados, na forma dessa constituição.” Grande parte da doutrina traz que o 

artigo 6° da constituição federal são necessidades básicas e essencial ao individuo, 

e que o ser humano tem a dignidade de se viver com sua família debaixo de um teto, 

pois a família é a base da sociedade e deve ser protegida pelo estado.(grifos nosso) 

É tão grande a importância da moradia, e a entidade familiar, que se 

percebeu necessário à preservação do bem, fazendo ser impenhorável, por que o 

bem de família nada mais é do que a moradia das pessoas. E conforme a 

Constituição Federal em seu artigo 226, a família base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado, 

Então, o instituto bem de família se constitui como uma norma de ordem 

publica, pois a sua existência se decorre da dignidade da pessoa humana e da 

entidade familiar. 

 

3.2- A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMILIA EM DIVIDA DE 

PESSOA JURIDICA OU PARA TERCEIRO. 

 

Pois bem, vimos até aqui o que diz a legislação quanto à 

impenhorabilidade do bem de família, as exceções para penhora do bem trazida 

pela lei 8.009/90, e também vimos os princípios fundamentais que cercam esse 

tema. Agora para adentrar na discussão fática desse presente trabalho faço-lhes as 

seguintes perguntas: o que a legislação diz a respeito da impenhorabilidade do bem 

de família quando a divida foi contraída por uma pessoa jurídica? E se a divida foi 

contraída por um terceiro que não tem vinculo nenhum com a entidade familiar que 

se deriva o bem? Pois bem, essas questões vêm para aumentar ainda mais a 

discussão sobre o tema da impenhorabilidade do bem de família principalmente nos 

entendimentos doutrinário de dos juristas. 

A maior parte da doutrina traz que a penhora do bem de família fere 

princípios constitucionais, principalmente os elencados nos artigos 5°, XXII e XXIII, e 

6°. E se o bem de família for penhorado por decorrência de uma divida de terceiro 

ou em prol de uma pessoa jurídica, viola mais ainda os preceitos constitucionais, 
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porque o bem de família residencial é impenhorável, e sendo assim não esta sujeita 

à execução, então não pode ser ofertado em garantia de hipoteca ou fiança, 

principalmente para terceiro ou pessoa jurídica, que não tenha nenhuma relação 

com a entidade familiar, ou que a divida fora contraída para beneficio da família. 

Então, mesmo que o imóvel foi oferecido para garantir divida de terceiro 

ou de pessoa jurídica, não será aplicado à exceção de penhorabilidade que esta 

prevista na Lei 8.009/90 em seu art. 3°, porque ela só será valida se a divida foi 

contraída pela família. Se for o caso de divida empresarial, e ficar comprovado que 

não tem relação com a entidade familiar, será impenhorável o imóvel devido a essas 

condições. 

Esse entendimento se baseia que, na hipótese de penhora do bem de 

família a premissa parte que a divida tenha sido contraída em favor da entidade 

familiar, então esse bem de família não pode ser ofertado em beneficio de pessoa 

jurídica porque perde sua finalidade legal, principalmente nos casos em que dinheiro 

nenhum foi revertido para proveito da família. 

Na legislação vigente, não encontramos detalhadamente questões do 

imóvel bem de família ter sido oferecido como garantia, mas sim numa forma mais 

geral, ficando a legislação um tanto vaga nesse sentido. Sendo assim, fica por conta 

dos julgados de juízes e tribunais tecerem decisões sobre esse tema, principalmente 

o Superior Tribunal de Justiça, que na maioria das decisões não penhoram o bem de 

família nessas hipóteses. 

 

3.3- ENTENDIMENTOS DO STJ. 

Quando falamos em impenhorabilidade do bem de família frente a dividas 

de pessoa jurídica e também para terceiro que não tenha relação com a entidade 

familiar, a jurisprudência é a lei, os julgados são de extrema importância. Muitas 

batalhas são travadas nos tribunais, alguns juízes são a favor do pacta sun 

servanda, o que foi pactuado no contrato faz lei entre as partes, enquanto outros 

juízes tem um entendimento mais amplo pela lei 9.009/90, e leva em consideração 

os princípios constitucionais que cerca o bem de família e a entidade familiar. 
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Vejamos alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça que não 

penhoraram o bem de família, visto a importância que se tem a moradia na vida de 

uma pessoa: 

 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 

IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PROVA DE QUE O 

IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. 

DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DO ART. 3º, V, DA LEI Nº 8.009/90. 

INAPLICABILIDADE. DÍVIDA DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FORA 

CONTRAÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. PRECEDENTES. 

RECURSO PROVIDO. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade 

do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside 

a família do devedor é o único de sua propriedade. 2. Não se pode presumir 

que a garantia tenha sido dada em benefício da família, para, assim, afastar 

a impenhorabilidade do bem com base no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90. 3. 

Somente é admissível a penhora do bem de família hipotecado quando 

a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não 

para assegurar empréstimo obtido por terceiro. 4. Na hipótese dos 

autos, a hipoteca foi dada em garantia de dívida de terceiro, sociedade 

empresária, a qual celebrou contrato de mútuo com o banco. Desse modo, a 

garantia da hipoteca, cujo objeto era o imóvel residencial dos ora 

recorrentes, foi feita em favor da pessoa jurídica, e não em benefício próprio 

dos titulares ou de sua família, ainda que únicos sócios da empresa, o que 

afasta a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no inciso V 

do art. 3º da Lei nº 8.009/90. 5. Recurso Especial conhecido e 

provido. (STJ; REsp 988.915; Proc. 2007/0223855-2; SP; Quarta Turma; 

Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 15/05/2012; DJE 08/06/2012). (grifos nosso). 

 

Nesse caso, o STJ não admitiu a impenhorabilidade do bem de família 

visto que foi dado em garantia de terceiro, de uma pessoa jurídica. Vejamos outro 

julgado com esse mesmo entendimento: 
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STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg 

no Ag 1355749 SP 2010/0177316-2 (STJ) 

Data de publicação: 01/06/2015 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO BOJO DE DEMANDA DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE -

 IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - REEXAME DE PROVAS 

- SÚMULA 7/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO 

AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 

INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. 1. É iterativa a jurisprudência deste e. 

Superior Tribunal de Justiça que entende ser admissível a penhora 

do bem de família hipotecado quando a garantia real for prestada em 

benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo 

obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedado se presumir que a 

garantia fora dada em benefício da família, para, assim, afastar 

a impenhorabilidade do bem com base no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90. 

Alterar a conclusão do Tribunal de origem - de que a dívida decorrente da 

hipoteca não se reverteu em prol da família -, enseja o reexame de provas 

e, consequentemente a incidência da Súmula 7/STJ. 2. 

A impenhorabilidade do bem de família é irrenunciável pela vontade do 

seu titular por tratar-se de um princípio relativo às questões de ordem 

pública. O escopo da proteção ao bem de família é a proteção da própria 

entidade familiar e não do patrimônio do devedor em face de suas dívidas, 

devendo as exceções à impenhorabilidade serem interpretadas 

restritivamente à hipótese prevista em lei. Incidência da Súmula 83/STJ. 

Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (grifos nosso). 

 

Esse outro caso, também foi levado em consideração à proteção da 

entidade familiar, e o interessante, foi os dizeres em que, as exceções da 

impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente a hipóteses previstas em 

lei.  

Outro ponto muito importante trata da renuncia a proteção do bem de 

família: 

 

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - 

DESCONSTITUIÇAO DA PENHORA DO IMÓVEL NO QUAL RESIDEM OS 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/194520068/agravo-regimental-no-agravo-de-instrumento-agrg-no-ag-1355749-sp-2010-0177316-2
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/194520068/agravo-regimental-no-agravo-de-instrumento-agrg-no-ag-1355749-sp-2010-0177316-2
https://jus.com.br/tudo/recurso-especial
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EMBARGANTES - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - MEMBROS 

INTEGRANTES DA ENTIDADE FAMILIAR - NOMEAÇAO À PENHORA DO 

BEM DE FAMÍLIA - INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO 

PREVISTO NA LEI Nº8.00999/90 - MEDIDA CAUTELAR - EFEITO 

SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL - JULGAMENTO DESTE - PERDA 

DE OBJETO - PREJUDICIALIDADE - EXTINÇAO DO PROCESSO SEM 

EXAME DO MÉRITO. 1 - Os filhos da executada e de seu cônjuge têm 

legitimidade para a apresentação de embargos de terceiro, a fim de 

desconstituir penhora incidente sobre o imóvel no qual residem, pertencente 

a seus genitores, porquanto integrantes da entidade familiar a que visa 

proteger a Lei nº 8.009/90, existindo interesse em assegurar a habitação da 

família diante da omissão dos titulares do bem de família. Precedentes 

(REspnºs 345.933/RJ e 151.238/SP). 2 - Esta Corte de Uniformização já 

decidiu no sentido de que a indicação do bem de família à penhora não 

implica renúncia ao benefício garantido pela Lei nº 8.009/90. Precedentes 

(REspnºs 526.460/RS, 684.587/TO, 208.963/PR e 759.745/SP). 3 - Recurso 

conhecido e provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, 

afastando a constrição incidente sobre o imóvel, invertendo-se o ônus da 

sucumbência, mantido o valor fixado na r. sentença. (...) (REsp 511.023/PA, 

Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, DJ de 

12.9.2005) (grifos nosso). 

 

Fica evidente a impossibilidade de renuncia quanto à proteção do bem de 

família, mesmo que tenha sido ofertado expressamente pelo garantidor. 

Mesmo que fosse considerada valida a renuncia do direito a 

impenhorabilidade do bem de família para terceiro, outro ponto deverá ser 

observado, e descaracteriza a execução da penhora, que seria o beneficio da 

entidade familiar, por isso é necessário analisar o caso concreto com muito critério. 

Ressalta-se também que outro ponto muito importante é que não basta o 

beneficio de apenas um integrante da entidade familiar, mas sim de toda entidade, 

visto que a finalidade do bem de família é a moradia individual de cada pessoa. 

Vejamos mais entendimentos jurisprudenciais que confirma esse 

entendimento:  
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STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

AgRg no AREsp 48975 MG 2011/0132477-0 (STJ) 

Data de publicação: 25/10/2013 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC )- 

EMBARGOS À EXECUÇÃO -

 IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 

IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA EMBARGADA. 1. Conforme explicitado 

pelo Tribunal de origem, houve a extinção da hipoteca com a renovação do 

contrato. A recorrente, contudo, deixou de impugnar tal fundamento, 

atraindo a incidência do enunciado n.º 283 da Súmula do STF, verbis: "É 

inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta 

em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".  

2. A exceção do art. 3º , V , da Lei 8.009 /90 não se aplica às hipóteses em 

que a hipoteca é dada em garantia de mútuo contraído por sociedade 

empresária cujo sócio é titular do imóvel gravado ou quando o empréstimo 

foi adquirido em benefício de terceiro. 

A impenhorabilidade do bem de família só não será oponível nos casos 

em que o empréstimo contratado foi revertido em proveito da entidade 

familiar. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de 

multa. (grifos nosso). 

 

Como podemos perceber, o STJ vem afastando a exceção prevista no 

Art. 3°, inciso V da lei 9.009/90, quando a divida não foi contraída pela entidade 

familiar e também por pessoa jurídica, tendo uma posição com maior flexibilização. 

Essas jurisprudências como podem observar, tem esse entendimento ao 

longo dos anos, e mesmo com a pressão que se tem de bancos e grandes 

instituições financeiras, o STJ vem mantendo o mesmo entendimento quanto à 

garantia hipotecaria que traz a lei 8.009/90, não sendo a divida em prol da entidade 

familiar a decisão será mantida. 

 

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 997261 SC 2007/0243853-1 (STJ) 

Data de publicação: 26/04/2012 

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

DUPLICATAACEITA. CAUSA DEBENDI. REEXAME DE PROVAS. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 

.IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM 

HIPOTECA PARAGARANTIR DÍVIDA DE TERCEIRO. NÃO APLICAÇÃO 

DA EXCEÇÃO PREVISTA NOART. 3º, INCISO V, DA LEI N. 8.009 /90.1. A 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24511052/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-48975-mg-2011-0132477-0-stj
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24511052/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-48975-mg-2011-0132477-0-stj
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21597763/recurso-especial-resp-997261-sc-2007-0243853-1-stj
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discussão acerca da causa debendi subjacente à emissão deduplicata 

mercantil encontra óbice na Súmula 7 /STJ. Ademais, ajurisprudência da 

Casa vem afirmando, de forma reiterada, que,havendo aceite, de regra, o 

aceitante se vincula à duplicata,afastada a possibilidade de investigação 

quanto ao negócio causal.2. O caráter protetivo da Lei n. 8.009 /90 impõe 

sejam as exceçõesnela estabelecidas interpretadas restritivamente. Nesse 

sentido, aexceção prevista no inciso V do artigo 3º da Lei 8.009 /90 

abarcasomente a hipoteca constituída como garantia de dívida própria 

docasal ou da família, não alcançando aquela que tenha sidoconstituída em 

garantia de dívida de terceiro.3. Recurso especial parcialmente provido. 

(grifos nosso). 

 

É valido dizer, que as exceções encontradas no art. 3° da Lei 9.009/90 

tem ligação com dividas que beneficiaram a entidade familiar, vejamos: Inciso I, fala 

das dividas trabalhistas que beneficiaram a entidade familiar (esse inciso foi 

revogado pela Lei Complementar 150/2015); o inciso II diz respeito a divida de 

credito que serviu de construção ou da aquisição da própria moradia; o inciso III 

trada de divida de pensão alimentícia do próprio imóvel; já o inciso IV diz respeito às 

dividas originadas em tributos sobre o próprio imóvel. Então se todos esses incisos 

excludentes da impenhorabilidade do bem de família tem relação com a entidade 

familiar, então se presume que o inciso V que trata da hipoteca, e o VII da fiança, 

também deve ter ligação com a entidade familiar, e assim ter validade. 

Um ponto muito interessante na jurisprudência, e que achei valido trazer 

nesse trabalho, diz respeito ao bem de família ser protegido e impenhorável nas 

situações que estudamos mesmo que o dono da casa não more do respectivo 

imóvel, ou que este esteja alugado e o dinheiro sendo usado para o mantimento do 

executado, ou ate mesmo estar morando nele alguém de sua família, caracterizando 

assim como entidade família. Nesse sentido, o STJ também vem julgando de forma 

a proteger o bem de família e a entidade familiar, vejamos um julgado nesse 

segmento: 

 

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1095611 SP 2008/0231628-4 (STJ) 

Data de publicação: 01/04/2009 

Ementa: EXECUÇÃO 

FISCAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OBJETO 

DA PENHORA. RESIDÊNCIA DA GENITORA E DO IRMÃO DO 

EXECUTADO. ENTIDADE FAMILIAR. I - Conforme consignado no v. 

acórdão, o imóvel objeto da penhora serve de moradia ao irmão e à genitora 

do recorrido-executado, sendo que este mora em uma casa ao lado, a qual 

não lhe pertence, pois a casa de sua propriedade, objeto da penhora em 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4028563/recurso-especial-resp-1095611-sp-2008-0231628-4
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questão, não comporta a moradia de toda a sua família. II - O fato de o 

executado não morar na residência que fora objeto da penhora não tem o 

condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel, sendo que este pode 

estar até mesmo alugado, porquanto a renda auferida pode ser utilizada 

para que a família resida em outro imóvel alugado ou, ainda, para a própria 

manutenção da entidade familiar. Precedentes, dentre outros: AgRg no Ag 

nº 902.919/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/06/2008; REsp nº 

698.750/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 10/05/2007. III - No que 

toca à presença da entidade familiar, destaque-se que o recorrido mora ao 

lado de seus familiares, restando demonstrada a convivência e a interação 

existente entre eles. IV - Outrossim, é necessário esclarecer que o espírito 

da Lei nº 8.009 /90 é a proteção da família, visando resguardar o ambiente 

material em que vivem seus membros, não se podendo excluir prima facie 

do conceito de entidade familiar o irmão do recorrido, muito menos sua 

própria genitora. Precedentes: REsp nº 186.210/PR, Rel. Min. ARI 

PARGENDLER, DJ de 15/10/2001; REsp nº 450.812/RS, Rel. Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 03/11/2004; REsp nº 377.901/GO, Rel. Min. 

FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 11/04/2005. V - Desse modo, 

tratando-se de bem imóvel do devedor em que residem sua genitora e seu 

irmão, ainda que nele não resida o executado, deve ser aplicado o benefício 

da impenhorabilidade, conforme a melhor interpretação do que dispõe o 

artigo 1º da Lei 8.009 /90. VI - Recurso especial improvido. (grifos nosso). 

 

Vimos então algumas jurisprudências a cerca do tema, e ressalto que o 

entendimento dos juristas são peças fundamentais nesse trabalho, pois traz à baila a 

grande discussão que discorremos sobre a impenhorabilidade do bem de família 

para garantir divida de pessoa jurídica e em favor de terceiro, mostrando que está 

sendo levada em consideração a proteção da entidade familiar, e também a 

proteção da moradia e outros princípios fundamentais que estão previstos na 

Constituição Federal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Esse trabalho discorreu sobre o tema da impenhorabilidade do bem de 

família frente a divida de pessoa jurídica. Um tema muito debatido no âmbito jurídico 

e de grande relevância para a sociedade. Analisamos entendimentos doutrinários e 

trabalhos correlatos ao tema, bem como os entendimentos dos juristas, 

principalmente do Superior Tribunal de Justiça. 

Analisamos conceitualmente a impenhorabilidade do bem de família, e 

que sua origem decorreu da justiça norte americano. Aqui no Brasil a lei que trata 

desse assunto é a Lei 9.009 de 1990, e estudamos mais precisamente as exceções 

de impenhorabilidade previstas na lei, em seu artigo 3° e incisos seguintes, 

conceituando a modalidade de penhora, pois é uma modalidade que o bem pode ser 

penhorado por decorrência de terceiro, e demos maior ênfase na hipoteca, que esta 

previsto no inciso V, dando a conceituação e demonstrando as controvérsias sobre a 

impenhorabilidade desse instituto. 

O bem de família é tratado como ordem publica, e sua proteção é 

necessária, sua impenhorabilidade é fundamentada em princípios constitucionais, e 

abordamos nesse trabalho como o direito a moradia, a dignidade da pessoa 

humana, e a proteção da família. 

O ponto principal desse trabalho foi trazer que em decorrência de uma 

execução, a penhora do imóvel não pode ocorrer se a garantia foi prestada para 

pessoa jurídica, ou para um terceiro que não tenha ligação com a entidade familiar, 

dessa maneira a entidade familiar não tem nenhum beneficio ou relação com a 

divida, portanto fica descaracterizada a exceção de impenhorabilidade trazida na lei 

9.009/90, principalmente na hipoteca. 

Dentre o trabalho foi analisado artigos correlatos com o nosso tema, e 

ficou evidente que a legislação brasileira é um tanto vaga se tratando de garantia de 

bem de família em execução que não tenha relação com a entidade familiar, e fomos 

buscar nos tribunais as jurisprudências que ajudam a resolver esses casos, 

principalmente o Superior Tribunal de Justiça que tem o entendimento majoritário em 

defesa da impenhorabilidade do bem de família. Por se tratar de um tema muito 
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amplo e controverso é necessário que se busque mais informações nas 

jurisprudências e estudos na doutrina. 

Tentei desenvolver o trabalho com a melhor explicação possível, e 

mostrar os argumentos pertinentes sobre o tema. Agradeço a oportunidade que tive 

na vida em concluir um curso de Direito, um sonho em minha vida que se conclui 

com esse trabalho.  

 

  



44 
 

REFERÊNCIAS 

BRASIL – Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988. 

BRASIL – Emenda Constitucional n. 25 de 2000. Altera redação do art. 6° da CF/88. 

BRASIL – LEI 8009 de 29 de marco de 1990 – dispõe sobre a impenhorabilidade do 

bem de família. 

SOUZA, Sergio Iglesias Nunes de. Direito a Moradia e de Habitação: Analise 

Comparativa e suas Implicações Teóricas e Praticas com os Direitos da 

Personalidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. 6: direito de família. 7º ed. 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.  

HORA NETO, João. O bem de família, a fiança locatícia e o direito à moradia. Jus 

Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1476, 17 jul. 2007. Disponível 

em: http://jus.com.br/revista/texto/10149/o-bem-de-familia-a-fianca-locaticia-e-o-

direito-a-moradia/print . Acesso em: 05 de Outubro 2017. 

Renata da Silva Figueiredo – Bem de família legal ou obrigatório – lei 8009/90 – 

acesso: direitonet.com.br. 

DINIZ, Maria helena, curso de direito civil brasileiro, vol5: direito de família, 22° ed 

São Paulo – Saraiva 2007. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito Civil Brasileiro: Direito das coisas. 24 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2.009.  

SANTIAGO, Mariana Ribeiro. Bem de família. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 

369, 11 jul. 2004. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/5428/bem-de-

familia/print. Acesso em: 01 de Outubro de 2017 

 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil Interpretado, São Paulo: Atlas, 2010. 

VENNOSA, Silvio de Salvo, Direito Civil, 4° edição, Atlas, 2004. 

https://www.significados.com.br/hipoteca/ 

http://portaljurisprudencia.com.br/2016/07/13/impenhorabilidade-do-bem-de-familia-

definicao-e-abrangencia-a-luz-da-jurisprudencia-do-stj/ 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/prote%C3%A7%C3%A3o-do-bem-de-

fam%C3%ADlia-legal-na-vis%C3%A3o-do-superior-tribunal-de-justi%C3%A7a 

https://alcidesdossantos.jusbrasil.com.br/artigos/205476968/a-impenhorabilidade-do-

bem-de-familia-para-garantia-de-divida-de-pessoa-juridica 

https://jus.com.br/tudo/direito-civil
http://jus.com.br/revista/edicoes/2007
http://jus.com.br/revista/edicoes/2007/7/17
http://jus.com.br/revista/edicoes/2007/7
http://jus.com.br/revista/edicoes/2007
http://jus.com.br/revista/texto/10149/o-bem-de-familia-a-fianca-locaticia-e-o-direito-a-moradia/print
http://jus.com.br/revista/texto/10149/o-bem-de-familia-a-fianca-locaticia-e-o-direito-a-moradia/print
http://jus.com.br/revista/edicoes/2004
http://jus.com.br/revista/edicoes/2004/7/11
http://jus.com.br/revista/edicoes/2004/7
http://jus.com.br/revista/edicoes/2004
http://jus.com.br/revista/texto/5428/bem-de-familia/print
http://jus.com.br/revista/texto/5428/bem-de-familia/print
https://www.significados.com.br/hipoteca/
http://portaljurisprudencia.com.br/2016/07/13/impenhorabilidade-do-bem-de-familia-definicao-e-abrangencia-a-luz-da-jurisprudencia-do-stj/
http://portaljurisprudencia.com.br/2016/07/13/impenhorabilidade-do-bem-de-familia-definicao-e-abrangencia-a-luz-da-jurisprudencia-do-stj/
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/prote%C3%A7%C3%A3o-do-bem-de-fam%C3%ADlia-legal-na-vis%C3%A3o-do-superior-tribunal-de-justi%C3%A7a
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/prote%C3%A7%C3%A3o-do-bem-de-fam%C3%ADlia-legal-na-vis%C3%A3o-do-superior-tribunal-de-justi%C3%A7a
https://alcidesdossantos.jusbrasil.com.br/artigos/205476968/a-impenhorabilidade-do-bem-de-familia-para-garantia-de-divida-de-pessoa-juridica
https://alcidesdossantos.jusbrasil.com.br/artigos/205476968/a-impenhorabilidade-do-bem-de-familia-para-garantia-de-divida-de-pessoa-juridica


45 
 

http://www.oab-sc.org.br/artigos/impenhorabilidade-do-bem-familia-oferecido-para-

garantir-divida-pessoa-juridica/451 

http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.42559 

 

http://www.oab-sc.org.br/artigos/impenhorabilidade-do-bem-familia-oferecido-para-garantir-divida-pessoa-juridica/451
http://www.oab-sc.org.br/artigos/impenhorabilidade-do-bem-familia-oferecido-para-garantir-divida-pessoa-juridica/451

