
                                                      

 

IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA 
 

Material disponibilizado pela Comissão de Direito 
Imobiliário da OAB/Subseção Piracicaba-SP,  

elaborado pela Dra. Natalie Destro 

 
HISTÓRICO 

O bem de família teve sua origem no ano de 1839, no Estado do Texas (EUA), que para superar 
uma crise econômica, conferiu proteção às propriedades das famílias que lá residiam através da 
promulgação de uma lei denominada de "homestead act", que tornou impenhorável o imóvel 
familiar. 
No Brasil, a impenhorabilidade do bem de família é regulada pela Lei 8.009, de 29 de março de 
1990, que estabeleceu que o imóvel residencial utilizado pelo casal, ou pela família, não pode 
responder por qualquer dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza. 
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E AXIOLÓGICO: 

• A TEORIA DO PATRIMÔNIO MÍNIMO E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

(Edson Fachin), que se divide em três grupos: (1) Integridade física e psíquica; (2) Liberdade 

e Igualdade; (3) Direito ao mínimo existencial ou ao patrimônio mínimo, que instrumenta a 

proteção do indivíduo e de sua família quanto a necessidades materiais, de sorte a prover à 

sua subsistência.  

A premissa do patrimônio mínimo pode ser retirada do art. 584 do Código Civil, pelo qual 

é nula a doação de todos os bens, sem a reserva do mínimo para a subsistência do doador 

(nulidade da doação universal)1.  

o “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 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”2  

 

• Reconhecimento da aplicabilidade imediata (art. 5, § 1º, CRFB) e sindicabilidade dos direitos 

sociais, em especial o direito à moradia, que não se manifesta só com direito à propriedade 

imobiliária, mas também com o incremento da oferta de imóveis para fins de locação 

habitacional e reforço das garantias contratuais dos locadores (acesso à moradia pela via da 

locação de imóveis)  

o Para maiores informações sobre o reconhecimento da sindicabilidade dos 

direitos sociais na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ver casos Lagos 

del Campo x Peru; Poblete Vilches x Chile; e Muelle Flores x Peru. 

 

 
1 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil: volume único. 7ª ed.rev.atual. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 
2017, p. 136. 
2 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 232 



                                                      

 

• Reconhecimento da eficácia imediata e horizontal dos direitos fundamentais, o que abrange 

o direito de execução por meio menos lesivos e que não esvaziem o núcleo essencial de 

direitos fundamentais (postulado da proporcionalidade). 

 

• O fim do bem de família é tutelar a habitação, espaço compartilhado por seus integrantes, 

fortificando o direito ao teto familiar, essencial à estruturação e à ampliação das relações 

familiares3. 

CONCEITO DE BEM DE FAMÍLIA 

O bem de família expressa uma qualidade que se incorpora a um imóvel e seus móveis, 

protegendo-os quanto a credores, como meio de tutelar a família nele residente. Gera, para 

tanto, a impenhorabilidade de tais bens e se converte em verdadeiro patrimônio, como elemento 

protetivo do núcleo familiar4. 

• “Art. 1.712, Código Civil. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou 

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

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

do imóvel e no sustento da família.” 

ESPÉCIES DE BEM DE FAMÍLIA 

VOLUNTÁRIO: ato de vontade dos cônjuges, entidade familiar ou terceiro (em favor de outra 

entidade familiar e com anuência dos beneficiários), mediante escritura pública ou testamento, 

que deve ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis. 

a) Não poderá ultrapassar a reserva de 1/3 do patrimônio líquido das pessoas que fazem a 

instituição (art. 1.711, CC) 

b) Só pode instituir bem de família voluntário quem tenha patrimônio o suficiente para 

garantia de débitos anteriores (solvente), sob pena de invalidade. 

c) É necessário que o bem seja imóvel, residencial, rural ou urbano, incluindo a proteção a 

todos os bens acessórios, inclusive pertenças. 

A instituição do bem de família voluntário produz dois efeitos: 
a) Inalienabilidade limitada/relativa: somente se aliena com consentimento dos 

interessados – família – e do Ministério Público, conforme art. 1.717, CC  
b) Impenhorabilidade relativa:  é isento de execução por dívidas posteriores à sua 

instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de 
condomínio (art. 1.715, CC); o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem 
de família, ou em títulos da dívida pública, para sustento familiar, salvo se motivos 
relevantes aconselharem outra solução, a critério do juiz (parágrafo único). 

 

Impenhorabilidade de Valores mobiliários: não podem exceder o valor do prédio e devem 

individualizados no momento da instituição convencional. Em se tratando de títulos nominativos, 

também deverá constar nos respectivos livros de registro (art. 1.713).  

 

 
3 MADALENO, Rolf. Direito de Família. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1144. 
4 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 381. 



                                                      

 

Duração: até que ambos os cônjuges faleçam e filhos atingirem maioridade, desde que não 

sujeitos à curatela (art. 1.722, CC). A dissolução da sociedade conjugal não extingue (art. 1.721, 

CC).  

 

Extinção (dissolução judicial): comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família 

nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo 

ou autorizar a sub-rogação dos bens que o constituem em outros, ouvidos o instituidor e o 

Ministério Público (art. 1.719, CC).  

 
LEGAL: único imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é considerado, em regra, 
impenhorável. Isso abrange a construção, plantações, benfeitorias de qualquer natureza e todos 
os equipamentos, inclusive os de uso profissional ou móveis que guarnecem a casa, desde que 
quitados (art. 1º, parágrafo único, Lei 8.009/90).  
 
Proteção conferida ao bem de família legal 
O bem de família legal 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 na Lei nº 
8.009/90. A súmula 205-STJ: determinou aplicação da Lei 8.009/90 retroativamente, abrangendo 
penhoras já realizadas. 

a) Se não pode penhorar o imóvel, qual outro bem poderá? A Lei também impede penhora 

de móveis e utensílios imprescindíveis ao bem-estar da família, inclusive os de uso 

profissional desde que quitados. Apenas veículos de transporte (não profissionais), obras 

de arte e objetos supérfluos/suntuosos podem ser penhorados. É uma análise subjetiva 

a partir do conceito jurídico aberto da superfluidade. 

b) Basta domicílio? Não, tem que ser a moradia permanente, pois a Lei remete à residência 
“habitual” (salvo locação-renda). 

c) Mas e se tiver várias residências (pluralidade)? Legislador diz que é possível ter 
pluralidade de domicílios e qualquer um deles poderá ser considerado domicílio. Mas 
qual será o domicílio protegido? Escritura pública, que pode estabelecer o de maior valor, 
ou, ausente, o bem de menor valor (salvo se residir no de maior valor, caso em que 
prevalece a residência habitual). 

d) Inquilinos, comodatários, usufrutuários e promitente comprador: também tem proteção 
dos móveis. 

 
EXCEÇÕES LEGAIS À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA  

(art. 3º, Lei 8.009/90) 
 
(1) Titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do 

imóvel; 

 

(2) Pelo credor de pensão alimentícia, ressalvados os direitos sobre o bem, do seu 

coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as 

hipóteses em que ambos responderão pela dívida; 

O panorama atual com a Lei n° 13.144/2015 é o seguinte: 

REGRA: 

Se o indivíduo for devedor de pensão alimentícia, o bem de família que a ele 



                                                      

 

pertencer poderá ser penhorado para pagar a dívida. 

 

RESSALVA: 

Se o(a) devedor(a) for casado(a) ou viver em união estável e seu cônjuge ou 

companheiro(a) também for proprietário do bem de família, deverá ser respeitada 

a parte do imóvel que pertencer a esse cônjuge ou companheiro. 

 

Ex: João e Maria são casados em regime de comunhão universal de bens; João 

deve pensão alimentícia para seu filho, fruto de outro relacionamento anterior; se 

ele não pagar, a casa em que mora com Maria poderia, em tese, ser penhorada; 

no entanto, Maria é meeira desse imóvel, ou seja, tem direito à metade do bem; 

logo, o novo inciso III diz que deverão ser “resguardados os direitos, sobre o bem, 

do seu coproprietário”; deverão ser resguardados os direitos de Maria sobre o 

bem. 

 

Mas então será permitido penhorar a outra parte? O juiz poderá determinar a 

penhora da metade da casa que pertence a João?  

Depende. O STJ, à luz do NCPC, já entendeu no sentido da prevalência do interesse 

do menor5, possibilitando o leilão e entrega da metade ao cônjuge/companheiro, 

solvendo a dívida de pensão alimentícia. Também já entendeu que o imóvel fica 

inteiramente impenhorável6 em favor do cônjuge/companheiro. 

 

Qual é o instrumento processual que o cônjuge/companheiro proprietário poderá 

usar para defender sua parte? 

O cônjuge deverá apresentar embargos de terceiro alegando que não tem relação 

alguma com a dívida e, que, portanto, sua parte no bem não pode ser penhorada 

para pagar o débito. 

O que foi explicado aqui vale também para a união estável. 

 

Situação na qual não se aplica a ressalva: 

Não se aplica a ressalva acima explicada se o casal (ambos os cônjuges ou 

companheiros) for devedor da pensão alimentícia. Neste caso, o imóvel será 

penhorado e poderá ser inteiramente utilizado para pagar o débito. 

 

Ex: João e Maria são casados; Lucas (neto do casal) ajuizou ação de alimentos 

contra eles, sendo a sentença procedente; assim, ambos são devedores de pensão 

alimentícia em favor do neto; caso não paguem a dívida, a casa em que moram 

poderá ser penhorada e o dinheiro obtido com a alienação poderá ser 

inteiramente utilizado para pagamento do débito. 

 

Ressalva também não se aplica a irmãos herdeiros que moram na mesma casa, e 

um deles é devedor de pensão alimentícia. 

O inciso III do art. 3º somente se aplica à união estável ou conjugal. No entanto, o 

 
5 STJ - REsp: 1301467 MS 2011/0311611-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T4 - QUARTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016 
6 STJ. 4ª Turma. REsp 1227366/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/10/2014 



                                                      

 

irmão prejudicado também poderá opor embargos de terceiro pedindo que não 

incida a penhora sobre a casa, com base no direito de propriedade. 

 

(3) Impostos, predial e territorial (ITR/IPTU), taxas e contribuições devidas em função do imóvel  

Abrange taxa condominial, apesar de não ser tributo, pois as despesas comuns 
gozam de prevalência sobre os interesses individuais de um condômino. 

Conforme o STJ7, não se pode penhorar o bem de família com base no inciso IV do 
art. 3º da Lei 8.009/90 se o débito de natureza tributária está relacionado com 
outro imóvel que pertencia ao devedor. 

 

(4) Para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela 

entidade familiar.  

O STJ8, contudo, ao interpretar esse inciso, faz a seguinte distinção: 
 

1) Se o imóvel foi dado em garantia de 
uma dívida que beneficiou o casal ou 

entidade familiar: 

2) Se o imóvel foi dado em garantia de 
uma dívida que beneficiou um 

terceiro: 

Este bem poderá ser penhorado. 
A situação se enquadra no inciso V do 
art. 3º. 

 

Este bem NÃO poderá ser penhorado. 
A situação NÃO se enquadra no inciso V 
do art. 3º. 
Caberá ao credor o ônus da prova de 
que o proveito se reverteu à entidade 
familiar; 

 

Ex: Antônio toma um empréstimo junto 
ao banco (contrato de mútuo) a fim de 
pagar a faculdade de sua filha. Ele 
oferece o seu apartamento em hipoteca 
como garantia da dívida. Se Antônio 
deixar de pagar as prestações, o banco 
poderá executar a hipoteca, ou seja, 
vender o apartamento e utilizar o 
dinheiro para quitar o saldo devedor. 

Ex: João toma um empréstimo junto ao 
banco a fim de pagar tratamento 
médico de seu filho. Ele precisava dar 
uma garantia real para o caso de não 
pagar as parcelas do mútuo. Como não 
tinha nenhum bem para oferecer em 
garantia, pediu ajuda a seu amigo 
Pedro. Assim, Pedro ofereceu a sua 
casa em hipoteca como garantia de 
uma dívida de terceiro (João). 
Se João não conseguir pagar as parcelas 
combinadas, a empresa NÃO poderá 
executar a hipoteca e vender a casa. 
Isso porque se trata de bem de família 
 

1) Se apenas um dos cônjuges for sócio 
da pessoa jurídica: em regra, o bem 

será impenhorável 

2) Se os cônjuges forem os únicos 
sócios da pessoa jurídica devedora: 

O bem de família é IMPENHORÁVEL 
quando for dado em garantia real de 
dívida por um dos sócios da pessoa 

O bem de família é PENHORÁVEL 
quando os únicos sócios da empresa 
devedora são os titulares do imóvel 

 
7 REsp 1332071/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020. 
8 STJ. 2ª Seção. EAREsp 848.498-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/04/2018 (Info 627). 



                                                      

 

jurídica, cabendo ao credor o ônus da 
prova de que o proveito se reverteu à 
entidade familiar. 

hipotecado, sendo ônus dos 
proprietários a demonstração de que 
não se beneficiaram dos valores 
auferidos. 

Ex: Lúcio e Carla são casados e moram 
em um apartamento com os filhos. 
Lúcio é sócio da empresa LT. O outro 
sócio é seu amigo Tiago. 
A empresa LT contraiu um empréstimo 
para comprar equipamentos e Lúcio deu 
em garantia o imóvel em que reside. 
Ainda que dado em garantia de 
empréstimo concedido a pessoa 
jurídica, é impenhorável o imóvel (bem 
de família) já que não se pode presumir 
que o mútuo tenha sido concedido em 
benefício da família. 
 

Ex: Sandro e Michele, casados entre si, 
são os dois únicos sócios da sociedade 
empresária SM Comércio Ltda. A 
empresa SM contraiu um empréstimo 
junto ao banco (contrato de mútuo). O 
casal deu o apartamento em que 
moram como garantia da dívida 
(garantia hipotecária). Se o empréstimo 
não for pago, o banco poderá executar 
e penhorar o apartamento. 

 

(5) Adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a 

ressarcimento, indenização ou perdimento de bens; 

Entre os bens jurídicos em discussão, de um lado a preservação da moradia do 
devedor e, de outro, o dever de ressarcir os prejuízos sofridos pelo credor em 
virtude de conduta ilícita criminalmente apurada, preferiu o legislador privilegiar 
o ofendido, em detrimento do infrator, criando tais exceções à impenhorabilidade 
do bem de família. 

Conforme o STJ9, a exceção, na hipótese de bem adquirido com produto de crime, 
não pressupõe a existência de sentença penal condenatória, sendo suficiente a 
prática de conduta definida como crime e que o bem tenha sido adquirido com 
produto da ação criminosa. 

Em 2020, o STJ10 entendeu que a penhora do bem de família baseada na exceção 
do artigo 3º, VI, da Lei 8.009/1990 (execução de sentença penal que condena o 
réu a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens) só é possível em caso 
de condenação definitiva na esfera criminal. Para o colegiado, não se admite 
interpretação extensiva dessa previsão legal. Ou seja, não basta ação civil de 
indenização. 

 

(6) Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 

Há dúvidas sobre a constitucionalidade da previsão, pois o devedor principal goza 
da proteção e o fiador não.  
Esse inciso VII do art. 3º é constitucional? Ele é aplicado pelo STF e STJ? 
SIM. O STF11 decidiu que o art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/90 é constitucional, não 
violando o direito à moradia (art. 6º da CF/88) nem qualquer outro dispositivo da 
CF/88. No mesmo sentido o STJ: 

 
9 REsp 1091236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016 
10 STJ - REsp: 1823159 SP 2019/0185854-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020 
11 STF. 1ª Turma. RE 495105 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 05/11/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8009.htm#art3


                                                      

 

Súmula 549-STJ: É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de 
contrato de locação. 
 
EXCEÇÃO: Locação Comercial (STF12 -  INFO 906/2018). Não é penhorável o bem 
de família do fiador no caso de contratos de locação comercial. 
 

O bem de família (casa, apartamento etc.) do fiador de um contrato de locação 
pode ser penhorado caso o locatário não pague os aluguéis? 

Se a locação é residencial: SIM 
Em tese, o fiador irá perder o bem de 
família. É uma exceção à 
impenhorabilidade do bem de família. 

Se a locação é comercial: NÃO 
O fiador não irá perder o bem de 
família. Não é exceção à 
impenhorabilidade do bem de família. 

 

Obs.: a hipótese do inciso VIII, relativo a cobrança de crédito pela Procuradoria Geral Federal foi 

oriunda da Medida Provisória 871/2019, que não foi convertida em Lei, cessando seus efeitos. 

 
EXCLUSÕES E RELATIVIZAÇÕES: 

 
a) Excluem-se da impenhorabilidade: veículos de transporte (não profissionais), obras de 

arte e adornos suntuosos. 
b) STJ (RESP 326171) relativizou a proteção ao permitir o desmembramento de áreas de 

lazer de imóvel para penhora. 
c) Súmula 449 STJ: A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis 

não constitui bem de família para efeito de penhora.  
 

NOVIDADES LEGISLATIVAS E JURISPRUDENCIAIS 
 

1) É possível penhorar a casa do “patrão” por dívidas trabalhistas que este tenha com sua 

empregada doméstica ou por débitos relacionados com a contribuição previdenciária 

desta funcionária? 

Atualmente, não. A LC 150/2015 revogou a possibilidade de penhora de bem de família para 

pagamento de trabalhadores domésticos e respectivas contribuições previdenciárias. Isso aplica-

se as dívidas anteriores à LC? Doutrina: Sim, salvo se já houve penhora. STJ: ainda não se 

posicionou, mas o tema é muito parecido com Súmula 205 (que prevê a retroatividade da 

proteção). 

2) Se o devedor não alegar a impenhorabilidade do bem de família no momento oportuno, 

haverá preclusão? 

Não. Conforme o STJ13, A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela 

podendo conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel, desde que haja 

prova nos autos. Logo, mesmo que o devedor não tenha arguido a impenhorabilidade no 

momento oportuno, é possível sua alegação desde que antes da arrematação do imóvel. 

 

 
12 STF. 1ª Turma. RE 605709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Rosa Weber, julgado em 12/6/2018 (Info 906). 
13 STJ. 4ª Turma. REsp 981.532-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/8/2012. 



                                                      

 

3) A simples indicação à penhora significa renúncia à proteção do bem? 

Não. Entendimento antigo e pacífico do STJ14. A defesa no sentido da impenhorabilidade poderá 

ser manejada posteriormente, sem violar a boa-fé (vedação ao comportamento contraditório).  A 

indicação pelo próprio devedor de bem protegido pela Lei 8.009/90 não significa, ante o caráter 

absoluto e social da impenhorabilidade do bem de família instituído pela citada Lei, renúncia à 

proteção. De sorte, verifica-se que na verdade o devedor exercita nesse caso, o direito 

constitucional de ampla defesa e ação (art.. 5º, Incisos XXXV e LV, da Constituição Federal), dentro 

do procedimento previsto na lei processual vigente, e especialmente mediante um 

posicionamento jurisprudencial preexistente. 

4) A proteção estende-se ao imóvel locado? 
Sim. Conforme Súmula 486-STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja 
locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou 
a moradia da sua família. 
 

5) A proteção estende-se aos solteiros, separados e viúvos? 
Sim. Conforme Súmula 364-STJ, o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange 
também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. 
 

6) Não protege o insolvente de má-fé. 
Nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei 8.009/90: não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, 

sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, 

desfazendo-se ou não da moradia antiga. Neste caso, o juiz poderá, mediante requerimento do 

credor, transferir a impenhorabilidade para a moradia anterior ou anular-lhe a venda, liberando 

a mais valiosa para execução ou concurso. 

7) Imóvel em nome da empresa e no qual o sócio reside pode gozar de impenhorabilidade 

como bem de família? 

Sim. Conforme o STJ15, a impenhorabilidade do bem de família no qual reside o sócio devedor 

não é afastada pelo fato de o imóvel pertencer à sociedade empresária. 

8) Os direitos do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação 

fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de 

família legal? 

Sim. Na alienação fiduciária de bem imóvel, alguém (fiduciante) toma dinheiro emprestado de 

outrem (fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere a propriedade resolúvel 

de um bem imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi 

alienado quando houver o adimplemento integral do débito.  

Ex.: João fez um contrato de alienação fiduciária para aquisição de uma casa; ele está morando 

no imóvel enquanto paga as prestações; enquanto não terminar de pagar, a casa pertence ao 

banco; apesar disso, ou seja, a despeito de possuir apenas a posse, os direitos de João sobre o 

 
14 REsp 684.587 - TO, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJ de 13 de março de 2005; REsp 242.175 - PR, 
Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Quarta Turma, DJ de 08 de maio de 2.000; REsp 205.040 - SP, Relator Ministro EDUARDO 
RIBEIRO, Terceira Turma, DJ de 15 de abril de 1.999 
15 STJ. 4ª Turma. EDcl no AREsp 511.486-SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/3/2016 (Info 579). 



                                                      

 

imóvel não podem ser penhorados porque incide a proteção do bem de família, conforme STJ16, 

que deu interpretação conforme da lei aos seus propósitos sociais. 

Vale ressaltar que não se está penhorando o imóvel. O imóvel não pode ser penhorado por dívidas 

do devedor fiduciante porque o bem não pertence a ele17, mas sim à instituição financeira (credor 

fiduciário). O que se penhora, no caso, são os direitos decorrentes do contrato de alienação 

fiduciária (negociáveis por meio de Certificado de recebíveis imobiliários). 

9) Pequena propriedade rural goza de proteção diversa, com fundo constitucional: 

A pequena propriedade rural é impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/88 e do art. 833, 

VIII, do CPC, mesmo que o imóvel não sirva de moradia ao executado e à sua família. Inclusive, 

mesmo que a dívida executada não seja oriunda da atividade produtiva do imóvel18.  

 

 
16 STJ. 3ª Turma. REsp 1.677.079-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/09/2018 (Info 635). 
17 STJ. 2ª Turma. REsp 1.646.249/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 3/4/2018 
18 STJ. 3ª Turma. REsp 1.591.298-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/11/2017 (Info 616). 
A presente compilação tem como base anotações pessoais e explicações obtidas do site www.dizerodireito.com.br 


