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repouso o vencido por males físicos 
incuráveis. Nela se festejam os acontecimentos 
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ampliam os horizontes do espírito. 
 

                                
UCHÔA FILHO  



 

RESUMO 

 

 

Este trabalho trata do bem de família, que é todo bem da vida que a lei estabelece como 
impenhorável, por ser necessário para que uma família viva com dignidade. O bem de família 
está a salvo de execução por dívidas, a não ser nas hipóteses expressamente excepcionadas 
pelo legislador. Nos termos da Lei nº 8.009/90 considera-se automaticamente bem de família 
a casa destinada à moradia da família (seja urbana ou rural) e a mobília que a guarnece, com 
exceção do veículo de transporte, das obras de arte e adornos suntuosos. Referida lei 
contempla o bem de família legal. Estes mesmos bens podem ser instituídos, através de 
escritura pública, como bem de família voluntário, hipótese em que o instituidor também 
poderá colocar à salvo da penhora valores mobiliários não excedentes ao valor do prédio 
instituído como bem de família, ao tempo da instituição, tudo nos termos dos art. 1.711 a 
1.722 do Código Civil de 2002, e art. 260 a 265 da Lei nº 6.015 de 31.12.1973 (Lei de 
Registros Públicos). O trabalho contém análise das principais questões derivadas das regras 
em vigor acerca do bem de família, tanto voluntário como legal, fornecendo propostas 
concretas para equacionamento dos diversos problemas decorrentes das lacunas legislativas. 
O instituto foi estudado a partir do grupo de pessoas mais importante da sociedade, que é a 
família, e tratado como poderoso instrumento de proteção do grupo familiar, a partir do 
princípio da dignidade humana, e não simplesmente como um obstáculo à satisfação de 
créditos, sem se descuidar, porém, de buscar uma visão sistemática do tema. Propõe-se a 
proteção da moradia e a ideia de que o bem de família, tanto legal como voluntário, não está 
sujeito à partilha em caso de dissolução da entidade familiar, independentemente da causa do 
rompimento (morte, separação de fato ou divórcio), subsistindo enquanto perdurar 
necessidade de proteção a qualquer de seus membros. Finalmente, oferece-se, para análise e 
debate pela comunidade jurídica, uma proposta concreta para normatização dos bens 
impenhoráveis, defendendo-se que as duas modalidades de bem de família hoje reconhecidas 
(legal e voluntário), bem como todas as demais situações em que bens da vida são tidos como 
impenhoráveis, tenham uma estrutura normativa única, através de uma Lei Geral da 
Impenhorabilidade.  
 

Palavras Chave: Família. Entidade familiar. Bem de família. Bem de família legal. Bem de 
família voluntário. Impenhorabilidade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This paper deals with family property, meaning the goods which the legislation declares to be 

unseizable due to being necessary for a family to live with dignity. Family property can’t be 
object of order of execution outside of exceptional hypothesis chosen by the legislator. 

According to Law n. 8,009/90 the household (urban or rural) and it’s furniture are family 
property. Vehicles, works of art and ornaments are not protected. The mentioned goods can be 

determined by public deed such as voluntary family property, hypothesis in which the 

declarant place under protection securities that do not exceed the value of the real estate 

determined as family property, according to the article 1.711 to 1.722 of The Civil Code of 

2002, and articles 260 to 265 of Public Registration Law. This paper includes analysis of the 

main questions on family property rules and the presentation of concrete solutions that gaps in 

the legislation make possible. This study focuses on the family members and the principle of 

human dignity and not simply treating family property as an obstacle to the collection of 

debts. We propose the protection of the household and the idea that family property, both 

legal and voluntary, are not subject to assignation when the family unity is dissolved in all 

cases including death and divorce. Finally we offer as a matter of analysis and debate a 

concrete proposal for the regulation of unseizable goods, arguing that both categories of 

family property should be covered by a Unified Legislation on Unseizability. 

 

Keywords: Family. Family unity. Family property. Legal household. Voluntary family 

property. Unseizability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Considera-se bem de família todo bem da vida que a lei estabelece como 

impenhorável, por ser necessário para que uma família viva com dignidade. O bem de família 

está a salvo de execução por dívidas, a não ser nas hipóteses expressamente excepcionadas 

pelo legislador. 

No Brasil, considera-se automaticamente bem de família o imóvel destinado à moradia 

da entidade familiar (seja urbano ou rural) e a mobília que a guarnece, com exceção do 

veículo de transporte, das obras de arte e adornos suntuosos. Como deriva diretamente da lei, 

essa modalidade de proteção é conhecida como bem de família legal. 

Mesmos bens podem ser instituídos, por meio de escritura pública, juntamente com 

um imóvel, como bem de família voluntário, hipótese em que o instituidor também poderá 

colocar à salvo da penhora valores mobiliários não excedentes ao valor do prédio instituído 

como bem de família, ao tempo da instituição.  

O instituto do bem de família foi introduzido no Brasil pelo Código Civil de 1916, 

onde era regulado nos art. 70 a 73, mas por décadas permaneceu no ostracismo porque 

disciplinado de forma pouco atrativa. Tratava-se do bem de família voluntário, porque aquele 

Código exigia providência ativa do interessado para sua instituição, através de escritura 

pública levada a registro no Serviço de Registro Imobiliário.  

Somente com o advento da Lei nº 8.009, de 29.03.1990, que dispõe sobre o bem de 

família legal, o instituto se popularizou, a ponto de as relações obrigacionais no Brasil terem 

sofrido profundas alterações, uma vez que o princípio da responsabilidade patrimonial, 

insculpido do art. 391 do Código Civil, no sentido de que pelo inadimplemento das 

obrigações respondem todos os bens do devedor, teve que ser relido de acordo com as 

limitações impostas por mencionado diploma legal. 

Não é demais lembrar que referida lei foi recebida com reservas pela comunidade 

jurídica, tanto que, com frequência, era jocosamente referida como Lei do Calote, mas, a bem 

da verdade, não se pode deixar de reconhecer sua importância no cenário jurídico nacional, 

porque deslocou o objeto de proteção do patrimônio para a pessoa humana.  

Por conta da edição de referida lei, no Brasil convive-se com duas modalidades de 

bem de família: o bem de família legal (disciplinado na mencionada na Lei nº 8.009/90, e que 

não exige qualquer providência do interessado, posto que a impenhorabilidade decorre 

automaticamente da lei), e o bem de família voluntário (hoje regulado nos art. 1.711 a 1.722 
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do  Código Civil de 2002, e nos art. 260 a 265 da Lei nº 6.015 de 31.12.1973 – Lei de 

Registros Públicos -  que exige providência ativa do interessado, posto que o Código de 2002 

preservou a instituição por meio de escritura pública, que tem que ser levada a registro no 

Serviço de Registro de Imóveis). 

O tema é dos mais relevantes no âmbito do Direito Civil, porque envolve poderoso 

instrumento de proteção da família, de forma que merece criteriosa normatização, tarefa da 

qual, a despeito da importância da Lei nº 8.009/90 e do Código Civil de 2002, o legislador 

ainda não se desincumbiu a contento, tanto que a grande queixa dos operadores do Direito é 

que a jurisprudência sobre a impenhorabilidade continua insegura e, às vezes, até conflitante, 

o que induz falta de segurança jurídica pela incerteza quanto à resposta jurisdicional que será 

dada a determinado caso concreto. 

Especialmente a Lei nº 8.009/90, apesar de editada há quase três décadas, até hoje 

exige constante interpretação, dadas as inúmeras controvérsias decorrentes de sua aplicação, 

mas nem por isso o legislador se animou a atender os apelos da doutrina e da jurisprudência 

nacional para corrigir suas imperfeições, preferindo deixar ao Poder Judiciário o 

equacionamento dos conflitos que ela gera.  

Continuam em aberto temas dos mais relevantes, como a conveniência ou não de se 

limitar o valor do bem de família, que bens da vida estão efetivamente abrangidos pela 

impenhorabilidade legal, que grupo pode ser considerado família para invocar esta proteção 

especial, em que extensão o benefício pode ser renunciado pelo titular, especialmente para 

garantia de dívida de terceiro, como é o caso da fiança prestada em contrato de locação, que 

destino dever ser dado ao bem de família em caso de dissolução da entidade familiar, dentre  

tantos outros. 

Diante de tais problemas, fez-se um levantamento das principais questões derivadas 

das regras em vigor acerca do bem de família, tanto voluntário como legal, fornecendo 

propostas concretas para equacionamento dos diversos problemas decorrentes das 

interpretações que a legislação sobre o tema permite.  

Ordinariamente a doutrina estuda o instituto do bem de família a partir de tais normas 

legais (Lei nº 8.009/90 e Código Civil), atenta às suas implicações econômicas e patrimoniais, 

especialmente no âmbito das relações obrigacionais. Nesse trabalho, porém, deliberou-se 

estudar o tema a partir do grupo de pessoas mais importante da sociedade, que é a família, 

examinando o instituto como poderoso instrumento de proteção do grupo familiar, e não 

simplesmente como um obstáculo à satisfação de créditos, sem se descuidar, porém, de buscar 

uma visão sistemática do tema, na linha da mais abalizada doutrina e melhor jurisprudência. 
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  Levou-se em conta, também, os direitos da personalidade como fundamento do 

patrimônio material mínimo, porque embora a dignidade da pessoa humana diga respeito 

primordialmente aos valores morais do ser humano, a tais valores é necessário acrescentar 

uma proteção material mínima, porque há um lado prático da vida que precisa ser acudido 

diariamente por bens materiais para que qualquer pessoa tenha existência digna.   

É certo que a teoria do patrimônio mínimo não se esgota na impenhorabilidade do bem 

de família, tratando-se de proteção bem mais abrangente, por conta do que foi feito um recorte 

específico para delimitar a pesquisa ao bem de família, examinando-se inicialmente o 

conceito de família e a evolução da organização familiar, oferecendo um rol das diversas 

acepções em que a palavra família é utilizada no direito positivo brasileiro. 

Em seguida cuidou-se de equacionar que tipo de bem da vida pode ser considerado a 

salvo de penhora para proteção do grupo familiar, e, para tanto, examinou-se o conceito, a 

natureza jurídica, a origem e a classificação do bem de família. 

Depois de identificados os grupos familiares prestigiados pelo legislador e delineada a 

estrutura do instituto objeto do estudo, passou-se a estudar, separadamente, o bem de família 

legal e o bem de família voluntário, abordando seu regramento, suas particularidades e 

fornecendo a melhor interpretação, sob a perspectiva do estudo, ou seja, a dignidade da pessoa 

humana, para as diversas situações práticas que o conjunto normativo pertinente ao tema 

suscita.  

Tratou-se de identificar os destinatários da proteção legal decorrente da 

impenhorabilidade do bem de família, estabelecendo exatamente quem pode instituir bem de 

família voluntário (nos termos do Código Civil), e quem está sob o manto do bem de família 

legal (disciplinado pela Lei nº 8.009/90). Nesta passagem, defendeu-se a proteção da moradia, 

ainda que o proprietário não tenha família constituída, sendo pessoa solteira, separada ou 

viúva, em nome do princípio constitucional da igualdade do direito ao lar, adotada a 

inteligência da súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão firmando 

entendimento no sentido de que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange 

também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. 

A despeito de se defender a necessidade da proteção familiar derivada das normas que 

regem o bem de família, e, de resto, das demais hipóteses de impenhorabilidade para 

preservação de patrimônio material mínimo, cumpre destacar que a pesquisa não se distanciou 

da busca de um equilíbrio para que essa proteção não se converta em abuso. Nesta linha, 

defende-se a limitação de valor do patrimônio mínimo impenhorável, bem como a 

possibilidade de fracionamento de bens divisíveis, ou ainda alienação de bem de elevado 



16 

 

valor, de forma a acomodar os interesses tanto da família, como do credor, que na mesma 

medida merece proteção legal. Não se distanciou do fato de que o tema exige equilíbrio e 

moderação. 

Como deliberou-se estudar o instituto a partir da família, examinou-se em seguida o 

destino do bem de família na dissolução das entidades familiares, em caso de morte de um dos 

cônjuges ou conviventes, nulidade e anulação do casamento, separação e divórcio. Resolveu-

se enfrentar a questão relativa ao destino que deve ser dado ao bem de família nas partilhas 

judiciais, porque disso a doutrina e jurisprudência pouco cuidam. Foram trazidas à baila 

ponderações que podem alterar profundamente as soluções hoje dadas às lides de família 

caracterizadas por litígios que envolvam partilhas dessa modalidade de bem. 

De fato, a despeito de o legislador ter dispensado razoável proteção à família durante 

sua existência, portanto no período de normalidade e coesão do grupo familiar, não se deve 

ignorar que podem surgir intercorrências que afetem a continuidade da entidade familiar 

protegida, como a separação do casal, por exemplo, circunstância cuja particularidade desafia 

a idéia de normalidade e exige reflexão e solução para os problemas decorrentes da ruptura, 

dentre os quais, particulamente, o destino a ser dado ao bem de família que protegia aquele 

grupo familiar que foi desfeito. 

Constitui fato notório que todos os dias ocorrem o fim de entidades familiares, 

matrimonializadas ou derivadas de união estável, e não são poucas as vezes em que o destino 

do bem de família causa conflitos que podem empanar a partilha, sendo estas as hipóteses que 

se propõe examinar nesta pesquisa. 

É certo que o art. 1.831 do Código Civil assegura ao cônjuge ou convivente o direito 

real de habitação, mas esta importante proteção somente foi prevista pelo legislador para o 

caso de ruptura da entidade familiar derivada da morte de um dos cônjuges ou conviventes, 

mas não se pode esquecer que a ruputra por conta da separação ou divórcio pode deixar um 

dos consortes em situação idêntica de desamparo. Como nada justifica que situações iguais 

sejam tratadas de formas diferentes, é preciso aproveitar do ordenamento jurídico toda norma 

protetiva à pessoa humana, razão pela qual todo esforço tem que ser empregado neste sentido, 

e este é um dos objetivos deste trabalho. 

Aliás, não se pode distanciar do princípio da igualdade, que é constitucional (art. 5º, 

caput, da Constituição Federal) e estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza.  

Sustenta-se neste trabalho que o bem de família não está sujeito à partilha em casos de 

inventário, divórcio e rompimento de união estável, devendo, em caso de dissolução da 
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entidade familiar por morte, ser preservado em poder do cônjuge sobrevivente, e, nos demais 

casos (divórcio e rompimento de uniões estáveis), a posse há de ser atribuída a quem for 

deferida a guarda dos filhos, ou como melhor atender os interesses dos membros da família 

desfeita, ou que teve formatação alterada pelo rompimento. 

Buscando dar efeito prático à pesquisa, pretende-se oferecer, para debate, propostas 

concretas, tanto para a solução dos problemas atuais, decorrentes das normas em vigor, como 

para aperfeiçoamento do direito positivo, uma vez que, como já afirmado, o tema merece 

melhor atenção legislativa. Nessa linha de raciocínio, focou-se na elaboração de uma proposta 

concreta para normatização de lege ferenda dos bens impenhoráveis, na forma de projeto de 

lei, na qual se defende que as duas modalidades de bem de família hoje reconhecidas (legal e 

voluntário), bem como todas as demais situações em que bens da vida são tidos como 

impenhoráveis, tenham uma estrutura normativa única, e que aos interessados seja facultada a 

adequação dessa proteção patrimonial mínima, derivada da impenhorabilidade, às suas 

conveniências e particularidades, oferecendo àqueles que pretendam afetar seu patrimônio, 

atrativos que a simples impenhorabilidade legal não assegura. 

Para tanto, buscou-se a idealização de um único diploma normativo (que poderia se 

convencionar chamar de Lei Geral das Impenhorabilidades) dividido em três partes: uma 

dedicada a disciplinar o que poderia ser chamado de patrimônio legalmente impenhorável 

(abrangendo todas as hipóteses em que bens da vida são tidos como legalmente 

impenhoráveis); outra parte agasalharia as normas destinadas a regular o patrimônio de 

família voluntário (regramento dos bens afetados por vontade do instituidor para proteção 

específica da família), e outra para as necessárias disposições gerais. 

Adianta-se também que, propositadamente, o trabalho tem por objeto o estudo da 

normatização do instituto do bem de família no direito brasileiro. Não se desconhece o quanto 

é importante o estudo do direito comparado para compreensão de qualquer instituto jurídico, 

mas o objetivo principal da dissertação é cuidar dos efeitos práticos derivados da aplicação da 

legislação nacional, de forma que a contribuição estrangeira será referida apenas 

pontualmente, quando se mostrar relevante para o tema em exame, fazendo-se, porém, 

indicação de fonte para quem desejar visitar esse campo do conhecimento. 

A realização da pesquisa pautou-se pelo método dedutivo, com releitura da doutrina e 

dos dispositivos legais e constitucionais que disciplinam a questão objeto de estudo, além dos 

princípios gerais de Direito inerentes ao tema, manancial das premissas teóricas que 

nortearam a conclusão.  
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Estes são, em linhas gerais, os principais temas tratados nesse trabalho, que se encerra 

com uma síntese conclusiva, seguida da correspondente indicação bibliográfica e de um anexo 

contendo um esboço inicial de proposta de edição de uma Lei Geral das Impenhorabilidades. 
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2 DIREITOS DA PERSONALIDADE, CONCEITO DE FAMÍLIA E 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO FAMILIAR 

 

 

Tendo em vista a perspectiva em que se deliberou estudar o instituto do bem de 

família, ou seja, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, urge registrar, 

previamente, algumas considerações sobre os direitos da personalidade, bem como 

estabelecer o conceito de família, especialmente em face das múltiplas formas em que se 

apresenta atualmente a entidade familiar. O objetivo do registro é demonstrar a evolução da 

organização familiar e depois verificar quais grupos estão protegidos pela impenhorabilidade 

do bem de família. 

 

2.1 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO DO PATRIMÔNIO MATERIAL 

MÍNIMO 

 

A dignidade humana diz respeito primordialmente aos valores morais do ser humano, 

daí porque se acha consagrado na doutrina que os direitos da personalidade têm por objeto a 

proteção da vida (abrangendo o corpo e a saúde), da liberdade (na qual se incluiu a própria 

intimidade) e da honra (que abarca a imagem, o nome, a voz, as manifestações intelectuais, 

etc.), havendo consenso de que todo empenho tem que ser empregado no sentido de assegurar 

condições existenciais mínimas como forma de preservação da vida e do bem estar das 

pessoas, o que é de responsabilidade de cada um, dos grupos sociais e do Estado. 

Deve se considerar o princípio da dignidade da pessoa humana como uma proposição 

que compõe o dever ser ideal, elevada à condição de mandamento nuclear de um sistema, com 

vistas ao reconhecimento dos valores materiais, morais e espirituais do ser humano, para 

assegurar condições existenciais mínimas.   

A propósito de tal abrangência, oportuna a lição de Elizabet Leal da Silva e 

Alessandro Severino Vallér Zenni no sentido de que “[...] o princípio da dignidade da pessoa 

humana se apresenta, não mais apenas no aspecto transcendental, mas como elemento 
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integrador da ordem jurídica, assumindo funções extremamente relevantes no trabalho dos 

juristas, sejam eles: legislador, juiz e todos os hermeneutas do direito”1.  

Na mesma linha, tratando do tema, Zulmar Fachin pontua que “[...] o constituinte de 

1988 erigiu a pessoa humana como valor supremo do ordenamento jurídico. A escolha refletiu 

a prevalência da concepção humanista, que permeia todo o texto constitucional”2, e acrescenta 

que “[...] a dignidade da pessoa humana é o valor fundante do Estado brasileiro (art. 1º, inciso 

III) e inspirador da atuação de todos os poderes do Estado e do agir de cada pessoa”3. 

Contudo, como já pontuado, há um lado prático da vida humana que precisa ser 

socorrido diariamente por bens materiais para que qualquer pessoa tenha existência digna, de 

forma que aos valores morais é necessário acrescentar uma proteção material mínima, o que 

justifica a existência de um estatuto jurídico do patrimônio mínimo, proposto pelo ministro 

Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, em sua obra “Estatuto Jurídico do 

Patrimônio Mínimo”4. 

 A efetividade dessa proteção material mínima é oferecida pelo Estado por meio do 

instituto de impenhorabilidade, instrumento que flexibiliza o princípio da responsabilidade 

patrimonial, positivado no art. 391 do Código Civil, que é no sentido de que “pelo 

inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor”5.  

Nessa linha, embora o Direito brasileiro tenha adotado referido princípio para 

assegurar a satisfação de créditos não solvidos espontaneamente pelo devedor, disciplinando 

que “a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, 

ressalvadas as execuções especiais”6  (art. 824 do CPC), não se descuidou de deixar a salvo, 

porém, os bens impenhoráveis (catalogados no art. 833 do CPC, no Código Civil e na 

legislação especial). 

Não há dúvida que a proteção patrimonial, objeto deste estudo, tem origem no 

princípio da dignidade da pessoa humana, reiteradamente invocado como fundamento de 

decisões judiciais, na linha dos seguintes precedentes: 

                                           
1 ZENNI, Alessandro Severino Vallér; SILVA, Elizabet Leal da. Algumas considerações sobre o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, Maringá, v. 9, n.1, p. 201-222, jan.-jun. 
2009. p. 201.  

2 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. rev. e atual.. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 271. 
3 Ibidem. 
4 FACHIN, Edson Luiz. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
5 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

6 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil.  Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 16 mar. 2015. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 14 nov. 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE 
FAMÍLIA – Constrição realizada sobre imóvel residencial do executado – Alegação 
de que se trata de bem de família, sendo, portanto, impenhorável - Utilização do 
imóvel como moradia familiar demonstrada. Ônus atribuído ao exeqüente para sua 
desconfiguração – Benefício que busca a preservação da entidade familiar, em 
prestígio à dignidade da pessoa humana – Inteligência da Lei nº 8.009 de 29 de 
março de 1990 – Recurso Provido (Agravo de Instrumento nº 2050768-
37.2016.8.26.000 – 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo. Rel. desembargador Luiz Fernando Nishi, j. 11/08/2016). 
[...]  
A interpretação teleológica do Art. 1º, da Lei 8.009/90, revela que a norma não se 
limita ao resguardo da família. Seu escopo definitivo é a proteção de um direito 
fundamental da pessoa humana: o direito à moradia. (EREsp 182.223/SP, Corte 
Especial, rel. min. Humberto Gomes de Barrros, DJ 6/2/2002). 

 

Luiz Edson Fachin adverte que a teoria do patrimônio mínimo não se esgota na 

impenhorabilidade do bem de família e na proteção da pequena propriedade rural, tratando-se 

apenas de vertentes daquela proposta, que é mais ampla, havendo apenas uma aproximação 

dos institutos7. 

O direito à moradia também se insere dentre os Direitos Humanos, tanto que discorrendo 

sobre a regularização fundiária urbana como efetivação do direito humano à moradia adequada, 

Marcelo Benacchio e Denis Cassettari pontuaram com grande maestria que: 

 
Especificamente no que concerne ao tópico do direito humano à moradia adequada, 
insta observar que qualquer ser humano necessita de um espaço físico com 
necessárias adequações para realização de sua dignidade e pleno exercício de seus 
direitos humanos. É preciso uma morada, uma habitação, uma casa, um local para a 
intimidade, o restabelecimento das forças exauridas no dia a dia e tantas outras 
providências basilares da condição humana. Essa situação é compreendida como o 
direito humano à moradia ou habitação adequada. Dessa forma, o direito humano à 
habitação é indivisível, interdependente e está intimamente ligado a um conjunto de 
outros direitos da personalidade conexos ao direito à moradia, por exemplo, o direito 
à vida, o direito à saúde, o direito à intimidade, o direito à propriedade, o direito ao 
sossego, o direito à liberdade.8 

 

Assim, cumpre destacar que embora o bem de família se insira no contexto da 

existência de um patrimônio jurídico material mínimo, reprisa-se que o objetivo deste trabalho 

não é estudar todas as hipóteses de impenhorabilidade, mas tão somente a proteção especial 

dispensada à referida modalidade de bem, assim considerado aquele que integra o conjunto 

patrimonial mínimo para que a entidade familiar tenha uma vida digna, preservando-se assim 

os direitos inerentes à personalidade de seus membros. Tal recorte leva à necessidade de se 

                                           
7 FACHIN, Edson Luiz. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 4 e 143. 
8 BENACCHIO, Marcelo; CASSETTARI, Denis. Regularização fundiária urbana como efetivação do direito 

humano à moradia adequada. In: LEVY, Wilson; NALINI, José Renato (Org). Regularização fundiária 
urbana. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 56. 
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estudar o conceito de família e pontuar as múltiplas nuances da entidade familiar, para 

adequada aplicação da proteção objeto do estudo. 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ENTIDADE FAMILIAR 

 
Não há como estudar o bem de família, da forma em que se encontra regulado no 

direito brasileiro, sem examinar previamente como as famílias se acham organizadas no Brasil 

e sem estabelecer que tipo de grupo de pessoas há de ser entendido como família ou entidade 

familiar. 

Com efeito, para que um bem possa ser rotulado como bem de família, é necessário 

examinar a quem ele serve e o destino que lhe é dado. Os bens não são etiquetados como 

“bem de família” quando considerados em si mesmos, tanto assim que até mesmo um imóvel 

residencial locado poderá ser qualificado como bem de família, se a renda derivada dos 

aluguéis for destinada a dar sustentação econômica a uma família, ainda que esta esteja 

residindo em outra cidade ou em outro país, em razão de estudos, trabalho ou qualquer outro 

interesse. 

Por conta de tal particularidade, em primeiro lugar se identifica uma família, para 

depois verificar quais bens podem e quais não podem ser considerados como bem de família. 

Assim sendo, um imóvel residencial tanto poderá ser considerado como bem de família, se ali 

residir a família do proprietário, como poderá não admitir esse rótulo se, por exemplo, se 

achar desocupado aguardando valorização para fins de obtenção de lucro imobiliário, ou 

locado a terceiro para obtenção de renda baseada em aluguéis, sem que tal renda seja 

destinada primordialmente para sustento da família. 

Indispensável, pois, delinear o conceito de família para, a partir disso, identificar os 

bens que merecem esse rótulo especial (bem de família), que lhes assegura tratamento 

diferenciado no âmbito patrimonial, perante nossa ordem jurídica. 

A história revela que o conceito de família é dos mais dinâmicos, sofrendo constante 

evolução, tanto no aspecto de sua formação propriamente dita9, como na consideração do 

grupo que merece esse rótulo, e, em consequência, a proteção legal específica destinada ao 

grupo familiar.  

                                           
9 Oportuno lembrar, nesta passagem, da clássica obra de: ENGELS, Friedrich. A origem da família, da 

propriedade privada e do Estado. Tradução José Silveira Paes. 3. ed. São Paulo: Global Editora, 1984 
(Coleção Bases – 45). 
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Por conta disto, a humanidade já conheceu diversas formas de organização familiar, 

como por exemplo a família patriarcal10, a família matriarcal11, a família monogâmica12, a 

família poligâmica13, a família com chefia compartilhada14, a família endogâmica15, a família 

exogâmica16, etc. E mais: como ainda não há um modelo universal de família (basta lembrar 

que muitos povos ainda admitem a poligamia enquanto outros a abominam), seguramente 

outros tipos de agrupamentos familiares hão de surgir, pois – à falta de unanimidade – 

nenhum povo pode ter a pretensão de imaginar que seu modelo é o ideal. 

Aliás, como bem pontifica José Sebastião de Oliveira: 

 

[...] o estudo do conceito de família é o estudo da própria sociedade civil tal qual 
estruturada no momento histórico, econômico e cultural respectivo. Ela influencia e 
sofre influência, altera e é alterada numa eterna reação sem fim, refletindo e 
atribuindo os valores fundamentais da sociedade na evolução do seu conceito17 

 

Na mesma linha, Guilherme Calmon Nogueira Gama destaca que a evolução da 

família: 

 

[...] é resultante de diversas influências, e nitidamente apresenta aspectos históricos 
intimamente relacionados à dominação, ao poder político, econômico, religioso e 
social das várias épocas. Vale ressaltar que as modificações ainda não ultimaram seu 
curso, e quiçá nunca terminarão, diante da evidente constatação de que a família é a 
instituição simultaneamente impregnada e oscilante de valores humanos e 
sentimentos. Provavelmente, novas modalidades de família ainda estão por vir, 
sendo atualmente inimagináveis seus contornos, assim como no passado era 
absolutamente imprevisível a procriação fora do útero materno, por exemplo. Assim, 
a noção atual de família, bem como as repercussões deste novo modelo familiar 
somente podem ser perfeitamente compreendidas diante da análise comparativa com 
os modelos passados [...]18. 
 

No Direito Romano, por exemplo, o casamento constituía mais uma relação social e 

fática do que jurídica, tanto que não havia celebração oficial, pelo Estado Romano, como 

existe hoje no casamento civil, na ordem jurídica nacional. Álvaro Villaça Azevedo destaca 

                                           
10 Família cujo chefe é do sexo masculino, com submissão absoluta da mulher. 
11  Família chefiada por uma mulher. 
12  Formada a partir de um casal. A família monogâmica se alicerça no casamento ou união de um homem com 

uma mulher.  
13  Ocorre quando, na família patriarcal, o homem pode ter mais de uma mulher (poliginia). Na família matriarcal 

pode ocorrer quando se admite que a mulher tenha mais de um parceiro (poliandria). 
14  Quando os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela 

mulher, como previsto no art. 226, § 5º, da Constituição Federal. 
15  Quando os casamentos ou uniões somente são permitidos se os nubentes pertencerem à mesma comunidade, 

tribo ou povo.  
16  Quando nubentes de comunidades diferentes podem estabelecer casamentos ou uniões. 
17  OLIVEIRA, José Sebastião de. A evolução do conceito de família no direito brasileiro. Revista de Eventos, 

Maringá: EDUEM, ano III, n. 2, p. 21-89, 1999. p. 82-83. 
18  GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. A Família no Direito Penal. Renovar: Rio de Janeiro, 2000. p. 23. 
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que “[...] o casamento romano exteriorizava-se, à vista dos parentes, dos amigos e da 

sociedade, como verdadeiro fato, do conhecimento público e com a durabilidade 

convivencional dos esposos, animada pela recíproca afeição de serem marido e mulher”19. 

Nesse mesmo sentido as lições de Orlando Gomes20, Caio Mário da Silva Pereira21 e José 

Cretella Junior, para quem:  

 

‘Família’ é vocábulo que, em Roma, além de outros sentidos, significa: 1º) conjunto 
de pessoas colocadas sob o poder de um ‘chefe’ - o ‘pater famílias’ (obs – pater, 
nesta expressão, não quer dizer ‘pai’, mas ‘chefe’, efetivo ou em potencial. Um 
impúbere e um celibatário podem ser ‘patres’) e 2º) o patrimônio do ´pater 

famílias´. 
Ao contrário da família moderna, baseada no casamento do chefe que, assim, funda 
a ‘sua’ família, a família romana é de base patriarcal: tudo gira em torno de um 
‘pater famílias’, ao qual, sucessivamente, se vão subordinando os descendentes até a 
morte do chefe22. 

 

Tratando do mesmo tema, Eduardo de Oliveira Leite leciona que: 

 

A palavra família, como a entendemos hoje, é de origem romana, ‘famulus’, que 
significa escravo. O termo se originou provavelmente da palavra ‘osca famel’ 
(servus) que quer dizer escravo. 
O termo ‘família’ não se refere ao casal e seus filhos, mas ao conjunto de escravos e 
de servos que trabalhavam para a subsistência e se achavam sob a autoridade do 
‘pater famílias’23. 

 

Por muito tempo, ainda que em sentido leigo, entendeu-se por família o “[...] grupo de 

pessoas aparentadas, que vivem, em geral, na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os 

filhos, ou ainda pessoas unidas por laços de parentesco, pelo sangue ou por aliança ou que 

estejam vinculadas pela ascendência, linhagem ou estirpe”24. Esse conceito já não atende mais 

as modernas formas de relacionamento entre pessoas, inclusive de mesmo sexo, observando-

se que modernamente se apresenta como espinha dorsal da família a afetividade.  

Em outros termos, pode-se dizer que, acima de qualquer outra coisa, é o afeto que gera 

famílias. Necessário, portanto, investigar que grupo de pessoas o direito permite rotular, 

                                           
19  AZEVEDO, Álvaro Villaça. Casamento de fato e concubinato atual: influência do casamento romano. 

Revista dos Tribunais, v. 773, p. 11-37, mar. 2000. 
20  GOMES, Orlando. Direito de Família. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 39. 
21  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. v. 6. p. 

18. 
22  CRETELLA JÚNIOR,  José. Direito Romano Moderno. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 65. 
23  LEITE, Eduardo de Oliveira. Síntese de Direito Civil – Direito de Família. Curitiba: JM Editora, 1997.  p. 

10. 
24  FAMÍLIA. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o Dicionário da Língua 

Portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
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juridicamente, como família, especialmente para o fim de caracterizar o chamado bem de 

família, que é o instituto objeto deste estudo. 

Nesta linha, impõe-se responder à seguinte indagação: O que é uma família? A 

empreitada não é tão simples quanto parece, porque na maioria das vezes em que cuidou da 

questão o direito positivo brasileiro preferiu regular relações familiares dimensionadas ora a 

partir do parentesco, ora do casamento, ora da união estável, e, em cada caso, o legislador 

equacionou, de forma diferente, o grupo a ser protegido.  

Ao adotar essa vertente acertou o legislador, porque como pondera Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama, “[...] a família, como instituição ou organismo, é, antes de mais nada, uma 

realidade, um fato natural, uma criação da natureza, não sendo resultante de uma ficção criada 

pelo homem”25.  

No mesmo sentido, e de forma mais contundente ainda, Ricardo Penteado assevera 

que “[...] a família não é aquilo que o legislador quer que seja. A família é o que a criatividade 

humana estabelece”26. 

Acerca de tal questão Orlando Gomes pontifica que 

 

[...] nos códigos individualistas não se encontram referências à família como núcleo 
de regras jurídicas, porque se limitam a regular as relações particulares entre os que 
a compõe, tratando separadamente os diversos institutos, sem a plena consciência de 
que coordenam numa instituição27. 

 

Por conta disto o vocábulo família, no âmbito jurídico, é utilizado em diversos 

sentidos. Tanto é assim que no Código Civil, o Livro destinado ao Direito de Família (Livro 

IV da Parte Especial do Código Civil), é inaugurado com um título relativo aos direitos 

pessoais (envolvendo regras sobre o casamento – Subtítulo I – e sobre as relações de 

parentesco – Subtítulo II), segue disciplinando as questões patrimoniais (Título II – “Do 

Direito Patrimonial”), onde cuida do regime de bens entre os cônjuges (Subtítulo I), do 

usufruto e da administração dos bens de filhos menores (Subtítulo II), dos alimentos 

(Subtítulo III) e do bem de família (Subtítulo IV), trata, na sequência, da união estável (Título 

III), e termina com o Título IV, destinado às regras protetivas decorrentes da tutela e da 

curatela.  

                                           
25  GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. A Família no Direito Penal. Renovar: Rio de Janeiro, 2000. p. 24. 
26  PENTEADO, Ricardo. O Estatuto da União Estável. In: Direito de Família e Ciências Humanas. 1. reimpr. 

São Paulo: Jurídica Brasileira, 1988. p. 164. (Caderno de Estudos nº 1. Instituto de Estudos Interdisciplinares 
de Direito de Família). p. 164. 

27  GOMES, Orlando. Direito de Família. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 40. 
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Desta forma, quando o Direito tem por objeto a família, necessário ter sempre em 

conta que dependendo da situação jurídica em exame, a família poderá ter um tamanho ou 

formato diferente, ora abarcando parentes mais distantes, ora é vista como um grupo menor de 

pessoas, hipótese em que usualmente é referida na doutrina como família nuclear, ora pode 

abranger até pessoas estranhas que venham a integrar a comunidade familiar, como adiante se 

verá. 

 

2.3 A FAMÍLIA EM SENTIDO AMPLO, CONSIDERADA SOB A PERSPECTIVA DO 

PARENTESCO 

 

O art. 1.591 do Código Civil institui que “são parentes em linha reta as pessoas que 

estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descentes”, e o art. 1.592 do 

mesmo Código estabelece que “são parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto 

grau, as pessoas que provenientes de um só tronco, sem descenderem umas das outras”28. 

Desta forma, em sentido amplo, e tendo em vista as relações de parentesco29, cabe 

definir a família como o grupo formado por todas as pessoas ligadas por laços sanguíneos na 

linha reta (isto é, ascendentes e descendentes, por mais distantes que estejam), bem como 

pelas pessoas que se acharem na linha colateral, até o quarto grau30.   

Pontifica Orlando Gomes que a família:  

 

                                           
28  O Código Civil de 1916 estabelecia que “são parentes, em linha reta, as pessoas que estão umas para com as 

outras na relação de ascendentes e descendentes” (art. 330). Também dispunha “são parentes, em linha 
colateral, ou transversal, até o sexto grau, as pessoas que provêm de um só tronco, sem descenderem umas 
das outras” (art. 331). Oportuno lembrar que o art. 331 do Código Civil de 1916 originariamente estava 
alinhado com o art. 1612 do mesmo Código que se referia ao sexto grau o parentesco colateral para fins 
sucessórios. Ocorre que o art. 1612 sofreu várias alterações. Inicialmente, ao tempo da ditadura Vargas, pelo 
Decreto-lei nº 1.907, 26.12.1939, foi reduzida a vocação hereditária para o segundo grau colateral. Depois, o 
Governo Linhares expediu o Decreto-lei nº 8.207, de 22.11.45, ampliando o conceito de colateral sucessível 
para parentes de terceiro grau. Finalmente, no Governo Dutra, referido artigo foi alterado pelo Decreto-Lei nº 
9.461, de 15.07.1946 para alargar a sucessão na linha colateral ao quarto grau. Desta forma, há muito tempo 
já não subsistia mais nenhuma razão jurídica para considerar o parentesco na linha colateral até o sexto grau. 
Ao longo da história, o legislador promoveu alterações na regra do art. 1612 do Código Civil de 1916, mas 
não alterou, nas mesmas ocasiões, o art. 331 em exame, deixando-os por muito tempo desalinhados 
(MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil - Direito de Família. 33. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1996. v. 2. p. 62-63). 

29  Adiante-se que outras formas de constituição de família serão examinadas em tópicos específicos. 
30  O parentesco no Brasil é estabelecido a partir de linhas (reta e colateral) e em graus. São parentes em linha 

reta os ascendentes (pais, avós, bisavós, etc.) e os descendentes (filhos, netos, bisnetos, etc.). Na linha 
colateral se situam as pessoas que provêm de um só tronco comum, mas não são descendentes umas das 
outras (caso dos irmãos, sobrinhos, tios, etc.). A distância do parentesco é contada em graus:  na linha reta, 
contam-se os graus de parentesco pelo número de gerações, e, na colateral, também pelo número delas, mas 
subindo da pessoa cujo parentesco se pretende medir até ao ascendente comum, e descendo, depois, até 
encontrar o outro parente, conforme disposto no art. 1.594 do Código Civil. 
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[...] em concepção lata, compreende todas as pessoas descendentes de ancestral 
comum, unidas pelos laços de parentesco, às quais se ajustam os afins. Neste 
sentido, abrange, além dos cônjuges e da prole, os parentes colaterais até certo grau, 
como tio, sobrinho primo e os parentes por afinidade, sogro, genro, nora e 
cunhado31. 

 

Bom lembrar que, em relação aos impedimentos matrimoniais, não podem casar os 

ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil (art. 1.521, I, do Código 

Civil). Também não podem casar os afins em linha reta (art. 1.521, II, do Código Civil) e o 

adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi cônjuge do adotante 

(art. 1.521, III, Código Civil). Na linha colateral, o impedimento vigora entre irmãos, 

unilaterais e bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau, inclusive (art. 1.521, IV, 

Código Civil)32, não podendo também casar o adotado com o filho do adotante (art. 1.521, V, 

Código Civil). Contudo, o impedimento entre tais parentes colaterais de terceiro grau (tio com 

sobrinha, por exemplo) apenas vigorará se houver conclusão médica desfavorável (Decreto-

Lei nº  3.200/41; art. 2º, §§ 4º e 7º).  

No que se refere à obrigação alimentar, na linha reta o direito à prestação de alimentos 

é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos 

mais próximos em grau, uns em falta de outros (art. 1.696 do Código Civil). Na falta dos 

ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão (art. 1.697, 1. 

parte, do Código Civil). Na linha colateral a obrigação alimentar afeta apenas irmãos, assim 

germanos como unilaterais (que são parentes em segundo grau), nos precisos termos da 

segunda parte do art. 1.697 do Código Civil.  

No âmbito do Direito Sucessório, a sucessão é deferida aos descendentes, ascendentes, 

ao cônjuge sobrevivente e colaterais (art. 1.829, I, II, III e IV, do Código Civil). Na linha reta, 

quer descendente, quer ascendente, não há limite de graus, mas os parentes em grau mais 

próximo excluem os mais remotos, salvo direito de representação (art. 1.833 e 1.836, § 1º, do 

Código Civil). Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão ao cônjuge 

sobrevivente (art. 1.838), mas se não houver cônjuge sobrevivente com aptidão para receber a 

herança, serão chamados os colaterais, até o quarto grau (art. 1.839 do Código Civil). Na 

classe dos colaterais os mais próximos também excluem os mais remotos, salvo o direito de 

representação concedido aos filhos de irmãos (art. 1.840 do Código Civil). 

                                           
31 GOMES, Orlando. Direito de Família. 11. ed. rev. e atual. Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: 

Revista Forense, 1998. p. 33. 
32 “Para o Direito Canônico (Cân. 1.091 - § 1) é nulo o casamento na linha colateral até o quarto grau, inclusive.” 

(CRUZ, Fernando Castro. Casamento à luz do direito canônico. Belo Horizonte: Palpite Editora, 1998. p. 
42). 
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Modernamente no Brasil deve-se definir a família, em sentido amplo, e à luz do 

parentesco, como o grupo formado por todas as pessoas ligadas por laços sanguíneos na linha 

reta (isto é, ascendentes e descendentes, por mais distantes que estejam), bem como pelas 

pessoas que se acharem na linha colateral, até o quarto grau, além daquelas ligadas por 

afinidade ou afetividade. 

Aliás, não há a mínima dúvida de que, atualmente, o afeto é a gênese da família, sendo 

oportuno registrar a objetiva lição de Valéria Silva Galdino Cardin e Vitor Eduardo Frosi no 

sentido de que “[...] o que caracteriza uma unidade como família não é sua previsão legal, mas 

o afeto, que é sua força motriz e que lhe concede estabilidade e ‘status’ de família perante a 

sociedade”33. 

 Sob essa perspectiva, que encontra suporte na Constituição Federal, é que se deve, 

atualmente, considerar o conceito de família. 

 

2.4 A FAMÍLIA E AS RELAÇÕES DE AFINIDADE 

 

Tem-se ainda, em relação ao parentesco, que a pessoa que se casa tem seu círculo 

familiar ampliado, posto que o art. 1.595 do Código Civil estabelece que cada cônjuge ou 

companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Trata-se do chamado 

parentesco por afinidade que não pode, à evidência, ir além do parentesco natural, de forma 

que há de ser considerado nos mesmos moldes deste.  

Na objetiva lição de Washington de Barros Monteiro, esse vínculo “[...] conserva certa 

simetria com o parentesco por consanguinidade, no que concerne às linhas, espécies e 

contagem de graus”34.   

Convém lembrar que a afinidade, na linha reta, não se extingue com a dissolução do 

casamento ou da união estável que a originou (art. 1.595, § 2º, do Código Civil), regra que 

pode ter repercussão no campo dos impedimentos matrimoniais, uma vez que não podem se 

casar os afins em linha reta (art. 1.521, inciso II, do Código Civil). 

 

 

                                           
33 CARDIN, Valéria Silva Galdino; FROSI, Vitor Eduardo. O afeto como valor jurídico. In: ENCONTRO 

NACIONAL DO CONPEDI, 19., 2010, Fortaleza. Anais... Fortaleza, 2010. 
34 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil - Direito de Família. 33. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1996. v. 2.  p. 236.  
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2.5 FAMÍLIA GERADA PELA VIDA EM COMUM MANTIDA POR DUAS PESSOAS 

(CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL) 

 

Não é só o parentesco que serve para gerar ou identificar um grupo familiar. Quando 

duas pessoas se unem com o propósito de estabelecer vida em comum35, quer em virtude de 

casamento, quer em decorrência de união livre, nasce também uma família embora entre eles 

não haja qualquer relação de parentesco. Realmente, entre os cônjuges ou companheiros se 

estabelece uma relação especial, muito mais estreita do que a simples afinidade e o próprio 

parentesco, caracterizada pela absoluta comunhão de vidas. 

A despeito dos avanços sociais, fundados no respeito à liberdade das pessoas de gerir a 

própria vida e definir seu projeto individual de felicidade, o casamento ainda continua sendo a 

forma mais importante de se inaugurar uma família, tanto que tema de abertura do Livro IV 

do Código Civil, destinado a agasalhar as regras relativas ao Direito de Família, cumprindo 

observar especialmente que o art. 1.511 do Código Civil dispõe que o casamento estabelece 

comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. 

É certo que as uniões livres, estabelecidas à margem do casamento, inclusive entre 

pessoas do mesmo sexo, também inauguram famílias. Aliás, o § 3º do art. 226 da Constituição 

Federal estabelece que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 

o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento, norma que foi flexibilizada pelo Supremo Tribunal Federal para abarcar a união 

entre pessoas do mesmo sexo. 

Foi em 05 de maio de 2011 que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 4.277, admitiu que se estendesse os direitos conferidos às uniões 

heterossexuais às uniões homoafetivas, sendo pertinente destacar da ementa do histórico 

acórdão, da lavra do então Min. Ayres Britto, o significativo trecho: 

 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE 
COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO 
CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO 
FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade da interpretação 
em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não 
resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de 
‘interpretação conforme à Constituição’. Isso para excluir do dispositivo em causa 
qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e 

                                           
35  A expressão vida em comum serve para identificar o relacionamento de pessoas caracterizado por pelo menos 

dois elementos objetivos, traduzidos em situações ou condutas que podem coexistir ou serem praticadas 
isoladamente, a saber: compartilhamento e aceitação de um projeto de vida a dois, partilha do mesmo leito e 
aceitação afetiva. 
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duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser 
feito segundo as mesmas regras e com as mesmas conseqüências da união estável 
heteroafetiva36. 

 

Posteriormente, por meio da Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013, o Conselho 

Nacional de Justiça, na época presidido pelo Min. Joaquim Barbosa, proibiu a recusa da 

habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, 

entre pessoas de mesmo sexo. 

Com tais decisões, o Brasil se alinhou aos países que atribuem o status de família à 

união de pessoas do mesmo sexo (caso da Dinamarca, Holanda, Suécia, Espanha, Noruega, 

Irlanda, Argentina e Portugal), cedendo à crítica de Maria Berenice Dias no sentido de que: 

 

Só pode ser por preconceito que a Constituição emprestou, de modo expresso, 
judicidade somente às uniões estáveis entre um homem e uma mulher. Ora, a 
nenhuma espécie de vínculo que tenha por base o afeto pode-se deixar de conferir 
status de família, merecedora da proteção do Estado, pois a Constituição (1º, III), 
consagra, em norma pétrea, o respeito à dignidade da pessoa humana37. 
 

 Não se cogita mais de prazo para reconhecimento da união estável, bastando que a 

convivência seja pública, contínua e duradoura, e que o objetivo dos conviventes seja a 

constituição de família. 

 Por outro lado, importante atentar para o fato de que o parágrafo único do art. 1.723 

do Código Civil proclama que a “união estável não se constituirá se ocorrerem os 

impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa 

casada se achar separada de fato ou judicialmente”38. O art. 1.521, VI, do Código Civil, 

mencionado no dispositivo em exame, é no sentido de que não podem casar as pessoas já 

casadas, mas não aponta nenhum impedimento a que inaugurem nova entidade familiar 

mediante estabelecimento de união estável, bastando que estejam separadas judicialmente ou 

de fato. 

Antes do advento do Código Civil de 2002, não raras vezes deparava-se com estudos 

proclamando que a união estável pressupõe que o homem e a mulher estivessem livres e 

                                           
36 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.277/DF. Ministro Relator: Carlos Ayres Britto. Data de 

julgamento: 05/05/2011. Data de publicação: 16/05/2011. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp/incidente=11872>. Acesso em: 07 nov. 2018. 

37  DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito e a justiça. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2000. p. 117. 

38  BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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desimpedidos para o casamento, só não contraindo o matrimônio civil porque não queriam.  

Tal posicionamento se prendia ao fato de que o constituinte ordenou ao legislador ordinário 

facilitar a conversão da união estável em casamento (parte final do § 3º do art. 226 da 

Constituição Federal), e isto somente se mostraria possível se não houvesse impedimento 

matrimonial.  

Além disso, a Lei nº 8.971, de 29 de Dezembro de 1994, que regulava o direito dos 

companheiros à alimentos e à sucessão, referia-se expressamente às pessoas solteiras, 

separadas judicialmente, divorciadas ou viúvas, não contemplando a hipótese de uniões de 

pessoas separadas de fato. Com efeito, estabelecia o art. 1º de referida lei que “a companheira 

comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele 

viva há mais de 5 (cinco) anos, ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto na Lei 5.478, 

de 25 de julho de 1668, enquanto não constituir nova união”39. E o parágrafo único de 

referido artigo arrematava que “igual direito e nas mesmas condições é reconhecido ao 

companheiro de mulher solteira, separada judicialmente, divorciada ou viúva”40. 

Ocorre que a Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996, que foi editada para regular o § 3º 

do art. 226 da Constituição Federal, proclamou em seu artigo 1º que “é reconhecida como 

entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, 

estabelecida com o objetivo de constituição de família”41. 

Verifica-se que referida lei já não fazia qualquer restrição quanto ao estado civil dos 

conviventes, nem estabelecia prazo para que se tivesse por configurada a entidade familiar, 

referindo genericamente à convivência duradoura, no que agiu corretamente o legislador, 

posto que a adoção de normas abertas, aplicáveis de acordo com o prudente arbítrio do juiz, é 

o caminho moderno que se apresenta para aprimoramento de nosso intrincado sistema 

legislativo 42. 

                                           
39  BRASIL. Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994. Regula o direito dos companheiros a alimentos e à 

sucessão. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 dez. 1994. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8971.htm. Acesso em: 14 nov. 2018. 

40  Ibidem. 
41  BRASIL. Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Regula o § 3° do art. 226 da Constituição Federal. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 10 maio 1996. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9278.htm>. Acesso em: 14 nov. 2018. 

42  Sobre o papel das “cláusulas gerais” merece referência o texto: “[...] a Família contemporânea no âmbito de 
uma visão sistêmica aberta e o papel das cláusulas gerais como instrumento de permeabilidade e 
adaptabilidade do sistema jurídico”. (OLIVEIRA, José Sebastião de. A Família contemporânea no âmbito de 
uma visão sistêmica aberta e o papel das cláusulas gerais como instrumento de permeabilidade e 
adaptabilidade do sistema  jurídico. Revista de Ciência Jurídicas, Maringá: EDUEM, ano III, n. 2, p. 327-
344, 1999). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8971.htm
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Além disso, não é demais registrar que pessoas separadas judicialmente (referidas na 

Lei nº 8.971/94) também não se acham livres para o matrimônio, posto que o novo casamento 

haverá de ser precedido do divórcio. 

Tem-se assim que antes mesmo da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já era 

lícito afirmar que pessoas separadas de fato, quando estabeleciam novas uniões como objetivo 

de constituição de família, inauguravam novas entidades familiares, e que essas relações 

deviam ser reconhecidas como uniões estáveis, para todos os efeitos legais. A única 

particularidade dessas uniões é que enquanto houver impedimento matrimonial elas não 

poderão ser convertidas em casamento, como apregoado  na Constituição Federal. 

Acerca de tal questão Débora Gozzo já observava que a conversão em casamento não 

constitui imperativo legal para configuração da união estável, que os interessados poderão ou 

não converter em matrimônio, pois tal “é uma questão de foro íntimo do casal”43.  

Nesta linha de raciocínio, Cláudia Grieco Tabosa Pessoa também leciona que: 

 

A definição de união estável apresentada pelo legislador no art. 1º da Lei n. 9.278, 
de 1996, não discrepa do entendimento prevalecente na doutrina, identificando como 
entidade familiar a união prolongada e a comunhão de vida e interesses, dispondo, 
ainda, quanto aos requisitos que considera suficientes e necessários à caracterização 
da união estável (a saber, do ponto de vista extrínseco, a convivência recíproca, a 
estabilidade, a publicidade, a continuidade e a diversidade de sexos, e, do ponto de 
vista intrínseco, a intenção de constituição de família ou affectio maritalis ....)44. 

 

Inarredável, portanto, que a união estável constitui forma de inauguração de família 

que se firmou no direito positivo brasileiro, tanto no âmbito da Assembleia Nacional 

Constituinte de 1988 como no plano da legislação ordinária, agora através do Código Civil de 

2002 que passou a disciplinar a matéria. 

 

2.6 FAMÍLIA EM SENTIDO ESTRITO E FAMÍLIA NUCLEAR 

 

Revela-se imperioso reconhecer que, na maioria das vezes em que se dispôs a proteger 

a família, o legislador considerou um grupo bem mais restrito de pessoas. Por isto os autores 

apontam como família, considerada em sentido estrito, o conjunto de pessoas formado pelos 

pais e sua prole45.  

                                           
43  GOZZO, Débora. O patrimônio dos conviventes na união estável. Repertório de Jurisprudência e doutrina 

sobre Direito de Família, São Paulo: RT, p. 86-124, 1999. p. 89. 
44   PESSOA, Cláudia Grieco Tabosa. Efeitos Patrimoniais do concubinato. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 24. 
45   RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – Direito de família. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 5. 
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Para Orlando Gomes, a família, em “stricto sensu, limita-se aos cônjuges e seus 

descendentes, englobando, também os cônjuges dos filhos. Designa a palavra ´família´ mais 

estritamente ainda o grupo composto pelos cônjuges e filhos menores”46. Nesta linha, ao 

contrário do Código Civil47, o Estatuto da   Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 

8.069/90) se dispôs a conceituar família natural e o fez no art. 25 nos seguintes termos: 

“entende-se por família natural a comunidade pelos pais ou qualquer deles e seus 

descendentes”48. 

Para Cury, Garrido e Marçura, inspirados na regra do art. 19 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente49, a família natural corresponde à “família biológica, consanguínea, na qual a 

criança ou adolescente tem o direito de ser criado e educado”50, o que está afinado com o art. 

9º, nº 1, da Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança, que assim dispõe: 

 

Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais contra 
a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as autoridades 
competentes determinarem, em conformidade com a lei e com os procedimentos 
legais cabíveis, que tal separação é necessária no interesse maior da criança51. 

 

Como o Estatuto da Criança e do Adolescente foi editado em razão da nova ordem 

constitucional instituída em 1988 (posto que aprovado em função do comando do art. 227 da 

Constituição Federal, que acolheu a chamada Doutrina da Proteção Integral à criança e ao 

adolescente)52, a expressão família natural abrange tanto a família decorrente do casamento 

(art. 226, § 1º, da Constituição Federal), como a inaugurada pela união livre de duas pessoas 

                                           
46  GOMES, Orlando. Direito de Família. 11. ed. rev. e atual. Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro:  

Revista Forense, 1998. p. 33. 
47   O Código Civil de 1916 também não conceituava “família”, e o Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha. 
48  BRASIL. Lei nº 8.079, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jul. 1990. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em: 16 nov. 2018. 

49  Art. 19 do ECA: “Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família 
natural e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes” 

50  CURY, Munir; GARRIDO DE PAULA, Paulo Afonso; MARÇURA, Jurandir Norberto. Estatuto da 
Criança e do Adolescente anotado. 3. ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 38. 

51  BRASIL. Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos da 
Criança. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 nov. 1990. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm>. Acesso em: 18 nov. 2018. 

52  A doutrina da Proteção Integral foi insculpida no art. 19 da Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)¸ 
que proclama que “os Estados-partes tomarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e 
educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso 
ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto estiver sob a guarda 
dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela.”, e tem como fundamento a 
conjugação de três princípios: “liberdade, respeito e dignidade”. Foi acolhida pela Constituição Federal no 
art. 227, com base no qual foi editado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu art. 1º anuncia que 
“esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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(união estável; art. 226, § 3º, da Constituição Federal), e ainda a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes (chamada família monoparental; art. 226, § 4º, da 

Constituição Federal). 

Por conta do art. 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se pode mais dizer 

que o direito positivo brasileiro se absteve de conceituar família, pois tal dispositivo o faz 

com todas as letras. Apenas o Código Civil de 2002, na mesma linha do Código de 1916, é 

que se absteve de tal mister, no que, como já destacado, andou bem. 

Para arrematar, a comunidade formada pelos pais e seus filhos é a representação mais 

expressiva da chamada família nuclear, também referida por alguns doutrinadores como 

família conjugal. 

 

2.7 FAMÍLIA SUBSTITUTA 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente cuida ainda da família substituta assim 

entendida aquela que acolher criança ou adolescente mediante guarda, tutela ou adoção (art. 

28 do ECA). 

Entende-se por guarda a responsabilidade assumida sobre criança ou adolescente53 por 

qualquer pessoa (ou por entidade pública ou particular, mas nesta hipótese não se cogita de 

formação de família), o que a obriga à prestação de assistência material, moral e educacional, 

conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais (art. 33 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente). A guarda destina-se a regular a posse de fato, podendo 

ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto nos de 

adoção por estrangeiros (§ 1º do art. 33 do ECA), mas, excepcionalmente, deferir-se-á a 

guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta 

eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a 

prática de atos determinados (§ 2º do art. 33 do ECA). A guarda confere à criança ou 

adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 

previdenciários (§ 3º do art. 33 do ECA). Cumpre destacar que a guarda não implica em 

prévia suspensão ou destituição do pátrio poder, mas reclama procedimento contraditório 

sempre que houver discordância de guarda dos genitores54. 

                                           
53  Nos termos do art. 2º do ECA, considera-se criança a pessoa com até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos. 
54  CURY, Munir; GARRIDO DE PAULA, Paulo Afonso; MARÇURA, Jurandir Norberto. Estatuto da 

Criança e do Adolescente anotado. 3. ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 47. 
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 A tutela, por sua vez, é o instrumento legal que dá representante ao menor, em 

substituição aos pais. Os menores são postos em tutela com o falecimento dos pais, ou sendo 

estes julgados ausentes, ou ainda em caso de os pais decaírem do poder familiar55 (art. 1.728 

do Código Civil). O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou 

suspensão do poder familiar, e implica necessariamente o dever de guarda (parágrafo único do 

art. 36 do ECA). Em falta de tutor nomeado pelos pais56 incumbe a tutela aos parentes 

consanguíneos do menor, na seguinte ordem: I. aos ascendentes, preferindo o de grau mais 

próximo ao mais remoto; II. Aos colaterais até terceiro grau, preferindo os mais próximos aos 

mais remotos, e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços; em qualquer dos casos, o 

juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor (art. 1.731, I e 

II, do Código Civil). O juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicilio do menor: I. na 

falta de tutor testamentário ou legítimo; II. quando estes forem excluídos ou escusados da 

tutela; III. quando removidos por não idôneos o tutor legítimo e o testamentário (art. 1.732, I, 

II e III, do Código Civil).  

A adoção é meio pelo qual alguém se torna pai de quem não é seu filho biológico. 

Entre adotante e adotado os laços de paternidade e filiação não existem naturalmente, mas são 

criados pela sentença que concede a adoção. Realmente, na adoção o vínculo de filiação não 

decorre do fato natural da procriação, mas do comando judicial que a defere. Por conta disto, 

a adoção atribui a condição de filho ao adotado, desligando-o de qualquer vínculo com pais e 

parentes consanguíneos, salvo os impedimentos para o casamento (art. 1.626 do Código 

Civil). Sob a égide do Código Civil de 1916, as pessoas maiores de 18 anos podiam ser 

adotadas por escritura pública, enquanto as adoções de menores de 18 anos dependiam de 

sentença judicial. Com o advento do Código Civil de 2002 (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 

2002), a adoção será sempre judicial (art. 1.623 do Código). 

Os três institutos protetivos aqui referidos (guarda, tutela e adoção) fazem nascer uma 

família formada pelo protetor e protegido, o que induz que a expressão família substituta, 

ligada a tais institutos, foi cunhada para se contrapor à família natural conceituada no já 

destacado art. 25 do mesmo Estatuto. 

A família substituta merece igual proteção do Estado, não podendo ser alvo de 

qualquer tratamento diferenciado, seja em que circunstância for. 

 

                                           
55  “Poder Familiar” é a nova denominação dada pelo Código Civil ao instituto do “pátrio poder”. O art. 1.630 do 

Código Civil dispõe que “os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores”.  
56  Nos termos do parágrafo único do art. 1.729 do Código Civil, a nomeação deve constar de testamento ou de 

qualquer outro documento autêntico. 
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2.8 FAMÍLIA NUCLEAR AMPLIADA 

 

A família nuclear foi ampliada pelo legislador ao tratar o instituto do uso57, pois em 

face de tal instituto a lei chega a considerar pessoas do serviço doméstico como integrante da 

entidade familiar ao dispor que “as necessidades da família do usuário compreendem as de 

seu cônjuge, as dos filhos solteiros e as das pessoas de seu serviço doméstico” (art. 1.412, § 

2º, do Código Civil)58. 

Necessário assim ter sempre em conta que dependendo da situação jurídica em 

enfoque, a família poderá ter um tamanho ou dimensão diferente, ora abarcando parentes mais 

distantes, ora é vista como um grupo menor de pessoas, ora abarca até pessoas estranhas que 

são acolhidas no seio da comunidade familiar.  

Tal particularidade permite afirmar que o círculo familiar que contém o agrupamento 

de pessoas que compõe a família varia de acordo com os próprios interesses da instituição. 

 

2.9 A FAMÍLIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05.10.1988 

 

Embora o Código Civil não defina a família59, as Constituições Brasileiras, a partir de 

1934, sempre se referiram a esse importante grupo social, especialmente para prestigiar o 

casamento que, até 1988, era a única forma de se constituir legitimamente uma família.  Neste 

sentido, o art. 114 da Constituição Federal de 1934 dispunha que “a família, constituída pelo 

casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado”60. Na mesma linha, as 

Constituições de 1937 (art. 124), 1946 (art. 163), 1967 (art. 167) e a Emenda Constitucional 

nº 1, de 1969 (art. 175). 

A Constituição Federal de 1988, acertadamente proclamada pela doutrina como 

verdadeiro divisor de águas do Direito Brasileiro, deu maior amplitude ao conceito de família, 

prestigiando inclusive as uniões livres. Realmente, além da família derivada do casamento 

civil ou religioso com efeitos civis (art. 226, § 1º e 2º, da Constituição Federal), o constituinte 

                                           
57  Uso: Direito real que assegura a uma pessoa (usuário) a fruir, temporariamente, de coisa alheia que lhe é dada 

pelo titular do domínio, quanto o exigirem as necessidades suas e de sua família (art. 1.412 do CC). 
58  BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

59  Do que, porém, como já destacado, não se descuidou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no art. 25 
institui: “Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes”. 

60  Oportuno destacar, aqui, que em 1934 já tinha ocorrido a “reconciliação” do Estado com a Igreja Católica, em 
face do que a Constituição prestigiou também o casamento religioso com efeitos civis (art. 146 da Carta de 
1934), que subsiste no direito brasileiro até os dias atuais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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de 1988 reconheceu outras duas formas de entidades familiares, ou seja, as uniões livres (art. 

226, § 3º) e a chamada família monoparental, assim considerada aquela formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes (art. 226, 4º), para efeito de proteção do Estado61. 

Em face da nova ordem constitucional inaugurada em 1988, pelo menos seis aspectos 

se mostram relevantes para bem entender a proteção das entidades familiares no Brasil. Em 

primeiro lugar, convém registrar a proteção constitucional da família como um todo. O art. 

226 da Constituição Federal, de forma simples, mas contundente e de grande alcance, 

estabelece que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”62. A 

importância desta regra no ordenamento jurídico nacional dispensa maiores comentários. 

Tem-se ainda que o casamento civil foi preservado como o mais importante instituto 

originador da família. Ao estabelecer que o casamento é civil e gratuita a celebração (art. 226, 

§ 1º, da Constituição Federal), o constituinte elegeu essa instituição como a mais importante 

forma de constituição de família. 

Destaca-se também a plena igualdade entre marido e mulher, ampliada para os 

companheiros, ditada pelo art. 226, § 5º, da Carta Constitucional. Tem-se assim a plena 

valorização da pessoa humana, revelada através do importante princípio da igualdade, uma 

vez que, inegavelmente, o tratamento igualitário é o grande inspirador da idéia de justiça.  

A Constituição assegura ainda a paridade de direitos entre filhos de qualquer origem 

(art. 227, § 2º, da CF), que se destaca como o mais importante princípio constitucional no 

âmbito do direito de família. Essa igualdade removeu do direito positivo brasileiro a 

vergonhosa discriminação que havia na legislação ordinário, especialmente no Código Civil 

de 1916, em relação à diversidade de tratamento dispensado aos filhos. Não há menor dúvida 

que essa odiosa discriminação tinha cunho patrimonialista, e, disfarçada de instrumento de 

proteção da família tida como legítima, se sustentava inteiramente na hipocrisia. 

Alinha-se a possibilidade de ruptura do vínculo matrimonial, outrora repudiado pelo 

legislador em nome da tradição religiosa que inspirou o Direito de Família brasileiro. É certo 

que à época da Constituição de 1988 a dissolubilidade do vínculo já se achava presente, mas a 

carta em vigor trouxe significativos avanços, especialmente a redução de prazos para a 

obtenção do divórcio, avanço que se consolidou com o advento da Emenda Constitucional nº 

                                           
61  LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias monoparentais – A situação Jurídica de pais e mães solteiros, de pais 

e mães separados e dos filhos na ruptura da vida conjugal. São Paulo: RT, 1997. 
62   BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 

Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 18 nov. 
2018.  

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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66, que alterou o parágrafo 6º do art. 226 da Constituição Federal para instituir o divórcio 

direto no Brasil.  

Princípio constitucional de grande importância é o que permite o reconhecimento de 

outras formas de conjugalidade, ao lado do casamento. Ao estabelecer que “para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”, o constituinte legitimou um 

quadro social que não poderia jamais ignorar, e que depois evoluiu para a aceitação das 

uniões homoafetivas, inclusive permissão do casamento de pessoas do mesmo sexo. 

Realmente, como já anteriormente destacado, além da família constituída pelo 

casamento civil ou religioso com efeitos civis (art. 226, § 1º e 2º, da Constituição Federal), o 

constituinte de 1988 reconheceu outras duas formas de entidades familiares, ou seja, as uniões 

livres (art. 226, § 3º) e a chamada família monoparental, assim considerada aquela formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes (art. 226, 4º), para efeito de proteção do Estado63. 

A família monoparental pode surgir em virtude de acontecimentos diferentes, como 

morte de um dos cônjuges ou conviventes, separação de fato, divórcio, adoção por pessoa 

solteira, etc. Em tais casos, a pessoa que ficar com a guarda dos filhos é que formará com a 

prole a “comunidade constituída por qualquer dos pais e seus descendentes”.   

Cumpre ponderar, ainda, que embora a expressão entidade familiar tenha sido bem 

assimilada pela comunidade jurídica, não era necessária sua adoção, na medida em que 

poderia ter sido utilizada simplesmente a palavra família para designação dessas entidades 

que passaram a receber a proteção estatal.  No mundo fático as uniões livres e a 

monoparentalidade formam famílias. É assim que o povo vê e entende os agrupamentos que 

tais fenômenos sociais geram, e simplesmente como famílias é que o constituinte deveria ter 

se referido a tais núcleos.    

A substituição da expressão entidade familiar pela palavra família no texto 

constitucional bem demonstra o acerto dessa objeção. O § 3º do art. 226 da Constituição 

Federal estaria melhor afinado com a realidade social e a linguagem do povo se dispusesse 

que para efeito da proteção do Estado, é reconhecida como família a união livre entre duas 

pessoas com o propósito de estabelecer vida em comum, devendo a lei facilitar sua conversão 

em casamento. De igual forma, o § 4º do mesmo artigo bem poderia dispor que se entende 

também como família a comunidade formada por quaisquer dos pais e seus descendentes.  

                                           
63   BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 

Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 18 nov. 
2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Nesta linha, a expressão entidade familiar foi utilizada no sentido de família o que 

permite afirmar que no Brasil existem três situações geradoras de famílias ou entidades 

familiares: as famílias (ou entidades familiares) decorrentes do casamento civil ou do 

casamento religioso com efeitos civis; as famílias (ou entidades familiares) derivadas das 

uniões livres, inclusive entre pessoas do mesmo sexo, e as famílias (ou entidades familiares) 

decorrentes da monoparentalidade.  

Em termos práticos, não existem famílias de um lado (derivadas do casamento) e 

entidades familiares de outro (decorrentes das uniões livres e da monoparentalidade), mas 

apenas famílias, embora originadas de formas diferentes, e por isso mesmo sujeitas a 

regramentos diferentes, embora cada vez mais a igualdade de tratamento entre tais entidades 

familiares tende a se tornar mais consistente. 

Não se tem precedente na história pátria de efeitos tão contundentes na ordem jurídica, 

como os produzidos pelos artigos 226 e 227 da Constituição Federal, que abriram espaço para 

a evolução do conceito de família hoje ampliadíssimo, tanto que abarca o casamento de 

pessoas do mesmo sexo.  É certo que o constituinte, na verdade, apenas reconheceu e 

legitimou uma realidade social que não tinha mais como ser ignorada. Esse fato não tira os 

méritos desses dois dispositivos, que arejaram o direito positivo brasileiro, banindo regras que 

até então envergonhavam os juristas brasileiros. Aliás, não há mínima dúvida que em termos 

constitucionais o Direito de Família brasileiro se acha modernizado, especialmente em face da 

atuação do Poder Judiciário que continuou a desbravar os caminhos abertos pelos 

constituintes, mas compete aos juristas e operadores do Direito não se descuidarem do estudo 

científico do Direito de Família, contribuindo assim para que não haja retrocesso. 

Alguns analistas pontuam que o casamento está em plena decadência neste início do 

século XXI, mas, na verdade, referido instituto continua prestigiado pelo Direito Positivo dos 

povos civilizados, embora alargadas as formas de constituição das famílias. No Brasil, por 

exemplo, embora o direito tenha contemplado outras formas de conjugalidade, dentre as quais 

a união estável, inclusive entre pessoas do mesmo sexo, a Constituição Federal de 1988 

cuidou de orientar o legislador infraconstitucional no sentido de facilitar a conversão de tais 

uniões em casamento, o que denota o prestígio do instituto.  

Como bem destacou Orlando Gomes, a chamada crise da família, é “[...] mais aparente 

que real, pois o que se observa é a mutação dos conceitos básicos, estruturando o organismo 

familiar à moda do tempo, que forçosamente há de diferir da conceptualística das idades 
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passadas”64.Caio Mario, inspirado na lição de Carbonier, aponta novos rumos da 

transformação da família65, mas tal não implica necessariamente em dizer que o casamento 

esteja em decadência. 

Aliás, na objetiva lição de José Sebastião de Oliveira: 

 

[...] a união estável deve ser compreendida como uma opção a mais colocada à 
disposição dos brasileiros. Trata-se do prestígio à liberdade e do respeito à escolha 
da opção. Não há concorrência com o casamento. Ambos são formas de constituição 
de família que atendem, pelas suas particularidades, às expectativas dos interessados 
e desempenham as mesmas funções66. 

 

Em suma: três são as espécies de famílias contempladas na Constituição Federal: a) 

famílias matrimonializadas (inauguradas pelo casamento civil ou religioso com efeitos civis, 

pouco importando o sexo das pessoas que deliberam se casar); b) famílias decorrentes de 

uniões estáveis (iniciadas pela união livre de duas pessoas, ainda que do mesmo sexo); c) 

famílias formadas por qualquer dos pais e a prole (famílias monoparentais). 

 

2.10 A FAMÍLIA COMO PESSOA JURÍDICA 

 

Convém lembrar ainda que se cogita na doutrina da oportunidade, de se reconhecer ou 

não à família personalidade jurídica, hipótese em que haveria de ser tratada como uma pessoa 

moral, vale dizer, ente com personalidade jurídica própria, distinta da de seus membros. 

A questão não é nova, pois Silvio Rodrigues aponta defesa que René Savatier fez 

nesse sentido na França em 1952, sob argumento de que a família se apresenta como sujeito 

de direito, na medida em que há categorias de direitos subjetivos que em rigor não pertencem 

a qualquer das pessoas físicas que compõem o agrupamento familiar, mas sim à família 

considera como um corpo. É o que se dá, por exemplo, com o patronímico, como os títulos e 

brasões familiares, com o pátrio poder (exercido pelos pais em nome da família), os retratos 

de família, a sepultura, etc.67 

No Brasil, a família não tem personalidade jurídica distinta da de seus membros, 

tratando-se de grupo despersonalizado, cujos interesses devem ser defendidos por quem a 

comanda, ou pelas pessoas que a compõe, individualmente ou em litisconsórcio. Aliás, outra 

                                           
64 GOMES, Orlando. Direito de Família. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 2. 
65 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1998. v. 5. p. 14-15. 
66  OLIVEIRA, José Sebastião de. A evolução do conceito de família no direito brasileiro. Revista de Eventos, 

Maringá: EDUEM, ano III, n. 2, p. 21-89, 1999. p. 87. 
67   RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – Direito de família. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 6. 
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não pode ser a solução brasileira, na medida em que, de acordo com o direito pátrio, a 

personalidade das pessoas jurídicas somente se adquire nos moldes contemplados nos art. 45 e 

seguintes do Código Civil, que não se aplicam às entidades familiares. 

Em outros termos, a personalidade jurídica, em face do direito brasileiro, decorre da 

lei, e o legislador não incluiu a família no rol das pessoas jurídicas, que é taxativo (art. 41 e 44 

do Código Civil)68. 

 
2.11 AS DIVERSAS ACEPÇÕES JURÍDICAS DA PALAVRA FAMÍLIA 

 

Feitas estas considerações, torna-se possível afirmar o que se deve entender 

juridicamente por família, para fins de reconhecimento de proteção do grupo ou de seus 

membros, nas diversas situações em que a legislação exige a definição do grupo familiar: 

1) Para efeitos sucessórios e à luz do parentesco, consideram-se como 

pertencentes à mesma família todas as pessoas ligadas por laços sanguíneos na linha reta (isto 

é, ascendentes e descendentes, sem limites de grau, por mais distantes que estejam), e as 

pessoas que se acharem na linha colateral, até o quarto grau (art. 1.591, 1.592, 1.829, 1.833, 

1.836, § 1º, 1.839 e art. 1.840, todos do Código Civil). O cônjuge sobrevivente poderá 

concorrer com descendentes e ascendentes na forma prevista nos incisos I e II do art. 1.829, 

1.832 e 1.837, ou ser chamado a recolher inteiramente a herança na falta de descendentes e 

ascendentes (art. 1.838)69. 

2) Para delinear a obrigação de sustento, mediante prestação de alimentos, 

consideram-se como da mesma família, na linha reta, os pais, os filhos, os ascendentes, os 

descendentes e, na linha colateral, os irmãos (art. 1.696 e 1.697 do Código Civil)70. 

3) Também nasce uma família quando duas pessoas, ainda que do mesmo sexo, se 

unem com o propósito de estabelecer vida em comum, quer em virtude de casamento 

(gerando a família matrimonializada; art. 226, caput, e § 1º e 2º, da Constituição Federal), 

quer em virtude de união estável (gerando, na dicção legal, uma entidade familiar; art. 226, § 

3º, da CF e art. 1.723 do Código Civil)71. Convém lembrar que a família constituída por duas 

pessoas não requer a existência de filhos. 

                                           
68  BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

69  Ibidem. 
70  Ibidem. 
71  Ibidem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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4) Uma pessoa que se casa ou estabelece união estável tem seu círculo familiar 

ampliado, posto que o art. 1.595 do Código Civil estabelece que “cada cônjuge ou 

companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade”. Trata-se do chamado 

parentesco por afinidade, que conserva simetria com o parentesco por consanguinidade, no 

que concerne às linhas, espécies e contagem de graus, e tem relevância na definição dos 

impedimentos matrimoniais (art. 1.521, II, do Código Civil)72.  

5) A família também pode derivar do afeto que une pessoas, não havendo mais 

dúvida, por exemplo, acerca do reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, 

dando ensejo inclusive à multiparentalidade, o que induz a possibilidade de uma pessoa ter 

dois pais, o biológico (que ordinariamente consta do assento civil de nascimento) e o 

socioafetivo (normalmente aquele que a criou). 

6) Entende-se também por família a comunidade formada por qualquer dos pais e 

seus descendentes (família monoparental; art. 226, § 4º, da CF)73.  

7) O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/90) se dispôs a 

conceituar família natural e o fez no art. 25 nos seguintes termos: “Entende-se por família 

natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes”74. 

Considerando que o ECA foi editado em razão da nova ordem constitucional instituída em 

1988 (posto que vinculado ao comando do art. 227 da CF, que acolheu a chamada Doutrina da 

Proteção Integral à criança e ao adolescente), a expressão família natural referida em tal 

dispositivo abrange tanto a família decorrente do casamento, como a inaugurada pela união 

livre de um homem e de uma mulher (união estável). 

8) O Estatuto da Criança e do Adolescente cuida ainda da família substituta assim 

entendida aquela que acolher criança ou adolescente mediante guarda, tutela ou adoção (art. 

28 do Estatuto da Criança e do Adolescente).  A expressão família substituta, que foi utilizada 

para se contrapor à família natural conceituada no já destacado art. 25 do mesmo Estatuto, 

merece igual proteção do Estado, não podendo ser alvo de qualquer tratamento diferenciado, 

seja em que circunstância for. 

                                           
72   BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

73   BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 
Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 18 nov. 
2018. 

74   BRASIL. Lei nº 8.079, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jul. 1990. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em: 16 nov. 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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9) Ao tratar o instituto do uso, o legislador chega a considerar pessoas do serviço 

doméstico como integrante da entidade familiar ao dispor que “as necessidades da família do 

usuário compreendem as de seu cônjuge, as dos filhos solteiros e as das pessoas de seu 

serviço doméstico” (art. 1.412, § 2º, do Código Civil)75.  

10) O art. 1.716 do Código Civil, limita a família aos cônjuges e filhos menores, ao 

disciplinar o bem de família. 

11) No âmbito tributário, o parentesco, o casamento e a união estável inspiram 

grande parte das regras que regulam as relações de dependência para efeito do imposto de 

renda, mas o enteado, o menor pobre até 18 anos que o contribuinte crie e eduque em função 

de guarda judicial, e qualquer pessoa absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor 

ou curador, também podem ser considerados dependentes nas hipóteses em que a legislação 

tributária contempla. 

12) A família também se acha prestigiada no Direito Processual Civil, tendo 

inspirado inúmeras regras no âmbito de tal ramo do direito, como a que exige a intervenção 

do cônjuge nas ações reais imobiliárias (art. 73 do CPC), as que disciplinam os impedimentos 

para testemunhar (art. 447, § 2º, I, do CPC), bem como as que dispõe sobre os impedimentos 

do juiz, do membro do Ministério Público, do serventuário de justiça, do perito e do intérprete 

para exercer suas funções em processo contencioso ou voluntário (arts. 144, III e IV, 147 e 

148), dentre inúmeras outras. 

13) A vigente Lei de Locações de Imóveis Urbanos (Lei nº 8.245, de 18 de outubro 

de 1991), assegura a sub-rogação nos direitos e obrigações decorrentes da locação residencial 

em caso de morte do locatário ou da separação, judicial ou de fato, do casal (art. 11, I, e art. 

12 da Lei de Locações). Também estabelece que o despejo não poderá ser executado até o 

trigésimo dia seguinte ao do falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de 

qualquer das pessoas que habitem o imóvel (§ 2º do art. 65), e permite a retomada do imóvel 

residencial, locada por prazo indeterminado, para uso próprio, de seu cônjuge ou 

companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim 

como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio (art. 47, III), além de outras 

regras protetivas da família76.  

                                           
75   BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

76   BRASIL. Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os 
procedimentos a elas pertinentes. Diário Oficial da União, Brasília, DF,18 out. 1991. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8245.htm>. Acesso em: 15 nov. 2018.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8245.htm
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14) A Lei nº 8.213, de 24.07.91, estabelece no art. 16, I, que são beneficiários do 

Regime Geral da Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a 

companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos 

ou inválido, e o § 4º do mesmo artigo é no sentido de que “a dependência econômica das 

pessoas indicadas no inciso I é presumida”77. 

15) No âmbito do Direito Penal, cuidou o legislador, através do Código Penal, de 

proteger a família mediante tipificação de crimes contra a família (Título VII da Parte 

Especial do Código Penal), mas considerando que referido Código é da década de 1940, suas 

normas, ao menos as incriminadoras, estão voltadas apenas à proteção da família decorrente 

do casamento civil. 

Esse levantamento não deixa mínima dúvida acerca da diversidade de tratamento que 

o legislador dispensa aos diversos grupos familiares, cuja extensão depende da relação a ser 

disciplinada. E, como já apontado, não há mal nenhum nessa forma de legislar, posto que se 

apresenta mesmo impossível unificar a dimensão do círculo familiar ante a complexidade das 

relações jurídicas que os grupos familiares revelam. Além disso, sendo a família uma 

instituição social, nasce ela espontaneamente, não cabendo ao legislador, como já destacado, 

ditar como as famílias devem ser constituídas. 

Cumpre, na sequência, conceituar bem de família, para, depois, verificar que grupo de 

pessoas, dentre os aqui catalogados, pode ser considerado família para o fim de instituir essa 

modalidade de bem ou invocar proteção da Lei nº 8.009/90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
77 Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 out. 1991. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm>. Acesso em: 15 nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
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3 CONCEITO, NATUREZA JURÍDICA, ORIGEM, EFEITOS E CLASSIFICAÇÃO     

DO BEM DE FAMÍLIA 

 

 

Necessário delinear que tipo de bem da vida pode ser considerado bem de família, 

qual a natureza jurídica deste instituto, quais os requisitos essenciais para que um bem da vida 

possa ser afetado e receba esse rótulo, bem como quais as consequências decorrentes de tal 

afetação. 

Cumpre ainda examinar a origem deste importante instituto de proteção das famílias e 

sua evolução através dos tempos, além de estabelecer a classificação que o direito brasileiro 

permite extrair das regras positivadas a respeito desta categoria especial de bem. Tais 

questões é que serão desafiadas nesta passagem.  

 

3.1 CONCEITO 

 
Conforme reiteradamente afirmado, considera-se bem de família todo bem da vida que 

o legislador estabeleceu como impenhorável, por ter sido considerado como necessário para 

que uma família viva com dignidade. 

Como se sabe, um dos princípios fundamentais do Direito Civil é aquele que proclama 

que os bens do devedor respondem por suas obrigações patrimoniais (art. 391 do Código 

Civil).  Por conta disto, em caso de inadimplemento, “[...] o Estado invade a esfera de 

autonomia do indivíduo, para propiciar ao titular do direito subjetivo, à custa daquele, o bem 

que o direito material lhe atribui”78.  

Para Frederico Marques, a responsabilidade patrimonial consiste na “sujeição do 

patrimônio do devedor aos atos coativos e expropriatórios da execução forçada”79, atos esses 

que se iniciam com a penhora, que se traduz na constrição de bem ou de bens a serem 

alienados em hasta pública para satisfação da dívida. 

Tal princípio encontra limitações na medida em que nem todos os bens podem ser alvo 

de constrição judicial para pagamento de dívidas. José Sebastião de Oliveira, escrevendo sob 

a égide do Código de Processo Civil de 1.973, destacou que “a responsabilidade patrimonial 

do devedor está consagrada no art. 591 do Código de Processo Civil, quando afirma que só o 

                                           
78 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. p. 69. 
79 MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1974. v. 4. p. 42. 
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devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes 

e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”80 . 

Vários são os motivos que levaram o legislador a abrandar ou limitar a regra segundo 

a qual o patrimônio do devedor responde por suas obrigações patrimoniais. Basta atentar para 

o disposto no art. 833 do Código de Processo Civil, que contém extenso catálogo de bens que 

são impenhoráveis.  

Além destas hipóteses, destinadas à proteção da pessoa do devedor, quis o legislador 

instituir mecanismo de proteção patrimonial especificamente à família, e o fez também 

mediante limitação do princípio da responsabilidade patrimonial, criando o chamado bem de 

família.        

Verifica-se assim que o bem de família constitui um tipo especial de bem 

impenhorável e recebe este rótulo em face do motivo que levou o legislador a estabelecer tal 

impenhorabilidade, qual seja, a proteção da família de seu titular. 

Cabível estabelecer as seguintes considerações acerca dos bens, tendo em vista sua 

capacidade de servir como instrumento para satisfação de obrigações: 

1) Bens da vida (todas as coisas raras81 e úteis, materiais ou imateriais, que 

servem ao ser humano, que por isso tem a tendência de reuní-las, formando o que se 

convencionou chamar de patrimônio); 

2) Bens penhoráveis: a maioria desses bens é penhorável, ou seja, passível de 

constrição para satisfação de obrigações; 

3) Bens impenhoráveis: outros tantos bens são impenhoráveis, isto é, não podem 

ser constritados para satisfação de dívidas do proprietário. Estes bens impenhoráveis são de 

duas ordens: 

3.1 Bens simplesmente impenhoráveis: assim afetados em benefício da pessoa do 

próprio devedor, como é o caso dos bens relacionados no art. 833 do Código de Processo 

Civil82; 

3.2 Bem de família: considerado a salvo de constrição para proteção da família do 

devedor. 

Cumpre perquirir: o que teria inspirado os povos a instituir esta classe especial de 

bem, voltada na proteção do grupo familiar? Em 1910, António Macieira sintetizou que essa 

                                           
80  Oliveira, José Sebastião de. Fraude à execução. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 58. 
81  A raridade, aqui, é utilizada no sentido de limitação, e por isso os bens raros geram interesse econômico. 
82  BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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modalidade especial de impenhorabilidade “[...] é a garantia do lar, a guerra ao êxodo, o 

estímulo ao trabalho, porta fechada à ruína”83, tratando-se de instituto que não é apenas moral, 

mas também “[...] eminentemente democrático e social”84. E assevera que se outros 

mecanismos buscam garantir o trabalho (através da impenhorabilidade dos livros, máquinas e 

objetos para exercício de profissão), servem para assegurar o pão cotidiano 

(impenhorabilidade de salários) e garantem a decência (na época referia-se ele à 

impenhorabilidade da cama e vestuário), “[...] por que não há de logicamente garantir-se o 

direito de morrer tranquilo dentro da própria casa?”85 . 

Referindo-se a tempo mais remoto, Álvaro Villaça de Azevedo lembra que 

“primitivamente, a casa era, além de abrigo da família, verdadeiro santuário, onde se 

adoravam os antepassados como deuses, verdadeiras propriedades de família”86. 

Ninguém nega que a família sempre foi considerada a cellula mater da sociedade, por 

conta do que necessita de máxima proteção, até mesmo para assegurar a existência do Estado. 

Quanto mais protegida e estável se apresentar a família, melhor será a sociedade e mais forte 

se revelará o Estado. 

Nesta linha de raciocínio, é forçoso reconhecer que a dignidade de uma família 

começa com existência de um lugar que a abrigue. Embora a casa tenha perdido o status de 

santuário, continua prestigiada como indispensável à agregação familiar, e em consequência 

de extrema importância para a sociedade e o Estado.  

Como bem observa Ricardo Arcoverde Credie: 

 

A moradia, como se sabe, é das mais essenciais necessidades do ser humano, e, 
idealmente, jamais se a pode nivelar aos bens suscetíveis de apreensão judicial para 
a satisfação de créditos pecuniários. 
O ‘teto’, além de fator básico de sobrevivência, ainda possibilita a estabilidade – 
mais que a econômica, sobremodo a política – desde a da ‘cellula mater’ até a de 
todo o corpo social. 
Se é induvidoso que o imóvel, sede do núcleo familiar, deve ficar ao resguardo das 
vicissitudes econômicas de quem o sustenta – e, portanto, excluído das execuções 
decorrentes de tais circunstâncias – também está fora de dúvida que o ‘bem de 
família’ atende imediatamente a um relevante interesse social.  
Preserva-se a sociedade – no se proteger o grupo familiar – através do ‘bem de 
família’87. 

 

                                           
83 MACIEIRA, Antonio. O Direito ao lar (bem de família). Lisboa: Imprensa Nacional, 1914. p. 9-10. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
86 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 19. 
87 CREDIE, Ricardo Arcoverde. Bem de Família. São Paulo: Malheiros Editores, 2000. p. 13. 
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Por conta disto, o bem de família tem que ser considerado uma categoria especial 

dentre os bens impenhoráveis, porque tal impenhorabilidade tem um objetivo específico, qual 

seja, a proteção do grupo familiar, o que exige regramento adequado. 

 

3.2 NATUREZA JURÍDICA 

 

No mundo jurídico, o bem de família se revela como patrimônio especial afetado. 

Esta, pois, sua natureza jurídica, cumprindo ter em conta que essa afetação decorre da 

impenhorabilidade. Cuidando do tema, Ricardo Arcoverde Credie observa que: 

 

[...] apesar de o vocábulo ‘bem’ integrar a locução que o denomina, o conceito aqui 
em exame não significa e sequer se confunde com a da própria coisa tornada 
impenhorável, mas tem um caráter de acessoriedade, com que se agrega à 
propriedade ou à posse residencial, uma vez coexistentes os pressupostos de direito 
material, previstos na lei para a sua caracterização88. 

 

Quer referido jurista destacar que os bens da vida, quando considerados em si 

mesmos, ou seja, objetivamente, não se revelam, automaticamente, como bem de família. É 

preciso que o bem esteja inserido em determinado contexto para que possa receber esse 

rótulo, contexto esse cujos contornos são traçados pelo legislador. 

Por essa linha de raciocínio já havia trilhado Caio Mario da Silva Pereira ao pontificar 

que “[...] a instituição do bem de família é uma forma de afetação de bens a um destino 

especial”89, lembrando que através da afetação se concebe uma espécie de separação ou 

divisão do patrimônio pelo encargo imposto a certos bens, que são postos a serviço de um fim 

determinado. Acrescenta que a afetação não implica na disposição do bem, não acarretando 

sua saída do patrimônio do sujeito, mas apenas sua imobilização em função de uma 

finalidade90. 

Tendo em conta o bem de família voluntário, Álvaro Villaça Azevedo, destaca que:  

 

[...] no Direito Brasileiro, o bem de família é um patrimônio especial, que se institui 
por um ato jurídico de natureza especial, pelo qual o proprietário de determinado 
imóvel, nos termos da lei, cria um benefício de natureza econômica, com o escopo 
de garantir a sobrevivência da família, em seu mínimo existencial, como célula 
indispensável à realização da justiça social91. 

                                           
88  CREDIE, Ricardo Arcoverde. Bem de Família. São Paulo: Malheiros Editores, 2000. p. 13-14.  
89  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. v. 6. p. 

288. 
90  Ibidem, p. 251.   
91 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 141 
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À luz de tais ensinamentos, revela-se de modo inarredável que esse patrimônio 

especial nasce em virtude da já aludida afetação, que lhe dá tal especialidade. Desta forma, 

sob o prisma da natureza jurídica, verifica-se que o bem de família é fruto da afetação 

promovida pelo titular (no caso do bem de família voluntário) ou decorrente da lei (no caso do 

bem de família legal), devendo, pois, ser tido como patrimônio especial afetado. 

Não é demais acrescentar a objetiva lição de Marcione Pereira dos Santos que, após 

examinar diversas propostas doutrinárias sobre a questão, assim se posiciona sobre o estudo 

do tema: 

 

Diante dessas considerações a respeito da natureza jurídica do instituto do bem de 
família, conclui-se que, quando a criação do benefício se dá por ato de um dos 
cônjuges ou conviventes, transmissão de propriedade realmente não há, mas sim um 
direito de propriedade do instituidor, que permanece íntegro, porém submetido a um 
regime especial de impenhorabilidade e inalienabilidade relativa. Entretanto, em 
sendo instituído por terceiro, efetivamente, ocorre a transferência dominial em favor 
dos cônjuges ou conviventes da entidade familiar. Em qualquer das hipóteses, os 
beneficiários, embora não haja comunhão decorrente de um condomínio, tornam-se 
titulares de um direito de família patrimonial erga omnes, consistente em fazer servir 
o imóvel à função de residência da família, revelado na necessidade de suas 
anuências para alienação, ainda que sejam menores92. 

 

Delineada a natureza jurídica do bem de família, cumpre examinar sua origem, do 

que se cuidará no tópico seguinte. 

 

3.3 ORIGEM 

 

Ensina Álvaro Villaça Azevedo que, não obstante a família sempre tenha merecido 

proteção por várias formas, como a inalienabilidade do patrimônio familiar, considerado 

sagrado, o benefício de competência (através do qual alguns bens eram deixados em poder do 

devedor, para sua subsistência, até quando melhorasse de fortuna), e mesmo o fideicomisso de 

família, no Direito Romano não existiu propriamente o bem de família, no sentido técnico do 

instituto em que se acha moldado pelo direito positivo moderno93.   

Mesmo autor assegura que o bem de família nasceu, com tratamento jurídico 

específico, na então República do Texas com a instituição do homestead (que significa local 

do lar)94, conceituado pelo jurista americano Rufus Waples como “[...] a residência da família, 

                                           
92 SANTOS, Marcione Pereira. Bem de família: voluntário e legal. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 79. 
93 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 19-23.  
94 Home = lar; stead =local. 
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possuída, ocupada, consagrada, limitada, impenhorável e, por diversas formas, inalienável, 

conforte o estatuído na lei”95. 

Destaca ainda referido jurista que o homestad era considerado uma “reserva sagrada 

para a família” (as sacred provision for the family), e teve em vista fixar o homem na terra em 

que vivia, objetivando o desenvolvimento de uma civilização, cujos cidadãos tivessem o 

mínimo necessário a uma vida decente e humana. Embora criado em 1839, o instituto em 

exame tem motivação histórica e econômica antecedente: quando os Estados Unidos se 

libertaram da Inglaterra, o comércio e a agricultura começaram a se desenvolver de forma 

vertiginosa, atraindo grande contingente de pessoas em busca de riqueza. Bancos ali se 

instalaram animados a conceder grandes empréstimos, e especuladores encontraram terreno 

fértil para suas atividades econômicas. A ilusão dourada do lucro fácil acabou acarretando 

completo descontrole das finanças e inaugurando, em 1837, uma das fases mais sombrias da 

economia americana, com a quebra de bancos e milhares de falências. Execuções para 

penhora de bens se multiplicavam, arruinando, de uma hora para outra, milhares de famílias 

americanas, que se viram em completo desabrigo econômico e financeiro, especialmente 

porque seus bens foram brutalmente desvalorizados em razão da crise96. 

Em tal época o Texas, que ainda se achava anexado ao território Mexicano, começou a 

receber grande contingente de imigrantes americanos que procuraram reconstruir seus lares e 

ali iniciar vida nova, atraídos pela fertilidade do solo, pelo bom clima e pelas vantagens e 

garantias oferecidas pelo governo texano. Segundo Antonio Marques dos Reis, este ambiente 

socioeconômico foi determinante para surgimento do homestead: 

 

Temos, assim, ante os olhos o scenario, o meio donde emergiu a primeira lei de 
homesteada exemption, necessariamente influenciada pelos institutos e interesses 
daquela imnensa corrente immigratória por virtude da qual a população do Texas, de 
70.000 habitantes, em 1836, atingia, espantosamente, em 1840, a 250.000. O 
progresso do paiz estava ligado ao estimula, á animação que o governo prestasse aos 
novos colonos; a garantia que a lei prodigalizasse a propriedade destes, 
tranquillizando-os quanto á eventualidade da subitanea ruína, do brusco 
anniquilamento do esforço amesquinhado por aviltante apreçamento para a venda 
forçada, aquela garantia prodigalizaria, de per si, farta messe de benefícios ao 
próprio Estado pelo amanho, pela valorização das terras97. 

 

                                           
95  AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 26. 
96  O fato faz lembrar a crise hipotecária de 2008, que ficou conhecida como “bolha imobiliária americana”, o 

que confirma que a história é cíclica, e induz que os operadores do Direito têm que estar eternamente 
vigilantes para as adversidades econômicas que possam afetar a vida das pessoas e, em consequência, a 
dignidade humana. 

97  REIS, Antonio Marques dos. Manual do Código Civil brasileiro: parte geral – dos bens. Coordenação Paulo 
M. de Lacerda. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos – Editor, 1929. p. 44. 
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O Texas acabou tornando-se uma República independente, cuja Constituição, de 1936, 

já delineava o homestead, “[...] possibilitando a todo cidadão do Texas, com exceção dos 

negros africanos e de seus descendentes, a obtenção, junto ao Governo, de uma pequena 

porção de terras do Estado, desde que fosse chefe de família, e porção menor, se 

celibatário”98. 

Seguindo esse comando constitucional, em 26 de janeiro de 1839 foi promulgada a Lei 

do Homestead dispondo o seguinte: 

 

De e após a passagem desta lei, será reservado a todo cidadão ou chefe de uma 
família, nesta República, livre e independente do poder de um mandado de ‘fieri 

facias’ ou outra execução, emitido de qualquer Corte de jurisdição competente, 50 
acres de terra, ou um terreno na cidade, incluindo o bem de família dele ou dela, e 
melhorias que não excedam a 500 dólares, em valor, todo mobiliário e utensílios 
domésticos, provendo para que não excedam de 200 dólares, todos os instrumentos 
(utensílios, ferramentas) de lavoura (providenciando para que não excedam a 50 
dólares), todas as ferramentas, aparatos e livros pertencentes ao comércio ou 
profissão de qualquer cidadão, cinco vacas de leite, uma junta de bois para trabalho 
ou um cavalo, 20 porcos e provisões para um ano; e todas as leis ou partes delas que 
contradigam ou se oponham aos preceitos deste ato são ineficazes perante ele. Que 
seja providenciado que a edição deste ato não interfira com os contratos entre as 
partes, feitos até agora (Digesto of the Laws of Texas § 3798)99.  

 

A originalidade do instituto decorre do fato de a proteção especial ter contemplado, 

pela primeira vez, a impenhorabilidade de bens imóveis (50 acres de terra rural ou um lote de 

terreno na cidade compreendendo a habitação e seus melhoramentos), o que inclusive justifica 

a denominação homestead (home = lar; stead = local; ou seja: local do lar ou local da 

morada), posto que conforme lembra Paul Bureau, citado por Álvaro Villaça Azevedo, 

quando o México se separou da Espanha, editou, em 04 de janeiro de 1823, lei imperial de 

colonização que, em seu artigo 26, já instituía que “[...] todos os instrumentos agrícolas, 

máquinas e outros utensílios que tenham sido introduzidos no território pelos colonos, para 

seu uso, à época de sua entrada no império, seriam isentos de penhora, bem como as 

mercadorias que cada família havia levado consigo até o valor de 2 mil dólares”100 . 

A inserção da propriedade imobiliária sob o manto da impenhorabilidade teve o 

condão de efetivamente preservar um local para morar, porque, segundo João Marques dos 

Reis, as terras, na época, estavam desvalorizadas: 

 

                                           
98   AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 27. 
99   Ibidem. 
100 BUREAU, Paul apud AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002. p. 28.  
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O Homestead Exemption Act texano não se poderia forrar à influência da legislação 
hispano-mexicana no tangente às immunidades consagradas à propriedade 
imobiliária, e se, como observou Roguin, tivermos em apreço que ´em 1839, a terra 
tinha no Texas um valor comparativamente fraco, veremos ressaltar a modéstia da 
innovação´, consistente, assim, em ampliar a immunidade, a protecção, o privilégio 
até a propriedade imobiliária.  
A immensidade das terras disponíveis, por uma rudimentar lei de economia, lhes 
diminuía na América o valor e, sob esse conceito, não era profunda a differenciação 
entre as duas espécies de propriedade101. 
 

Quando o território do Texas foi anexado aos Estados Unidos, o instituto do 

homestead foi preservado, embora com outros contornos, e a maioria dos outros Estados 

americanos adotaram essa modalidade de proteção às famílias, cada um a seu modo, porque 

naquele país cada Estado tem autonomia para editar sua própria legislação. 

Dos Estados Unidos, o instituto se alastrou para outros povos civilizados102, tanto que 

Álvaro Villaça Azevedo, propôs a adoção do bem de família internacional, ao modelo da lei 

brasileira, defendendo a necessidade de unificação desse importante instrumento protetor da 

família, apontando: 

 

[...] a possibilidade de uma legislação uniforme, no plano internacional, com 
fundamento na impenhorabilidade do imóvel e dos móveis que o guarnecem, pela 
simples fixação, nesse imóvel, da residência de seu proprietário ou de seu possuidor, 
com sua família, ou ainda de seu locatário ou comodatário, com a conseqüente  
impenhorabilidade dos móveis no imóvel existentes103. 

 

Em que pese seu brilhantismo, a proposta não vingou, de forma que cada país que 

optou pela adoção do instituto cuidou de estabelecer suas próprias regras, embora muitos 

pontos de identidade das legislações podem ser detectados.  

 

3.4 EVOLUÇÃO LEGISLATIVA NO BRASIL  

 

No Brasil, o Regulamento nº 737, de 25.11.1850, isentava de penhora alguns bens do 

devedor executado, sem, entretanto, excluir da execução sua morada. O Projeto de Código 

Civil Brasileiro, de Coelho Rodrigues, apresentado em 1893, cuidou do instituto no âmbito do 

                                           
101 REIS, João Marques dos. Homestead – Bem de Família. 1917. Dissertação (Concurso ao lugar de lente 

substituto de Direito Civil) -Faculdade de Direito da Bahia, Bahia: Typ. Bahiana, 1917. p. 8-9. 
102 Conforme já informado, este trabalho tem por objeto o estudo da normatização do instituto do bem de família 

no direito brasileiro, daí porque a contribuição estrangeira é referida apenas pontualmente, quando se mostrar 
relevante para o tema em exame. De qualquer forma, oportuno indicar interessante levantamento do direito 
comparado feito por Marcione Pereira dos Santos na obra “Bem de família”.(SANTOS, Marcione Pereira. 
Bem de família: voluntário e legal. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 8 usque 48).  

103 AZEVEDO, Álvaro Villaça de. Bem de família internacional (necessidade de unificação). Revista da Escola 
Paulista da Magistratura, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 101-111, jan./jun. 200l. p. 39. 
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Direito de Família sob a designação da constituição do lar da família. Como o projeto Coelho 

Rodrigues não vingou, vários outros projetos foram apresentados à Câmara dos Deputados 

para inserção do instituto no Direito Brasileiro, sem sucesso. Um dos projetos, apresentado 

pelo deputado paulista Francisco de Toledo Malta, chegou a ser aprovado na Câmara em 

1903, mas pereceu no Senado Federal, onde ficou. É bom lembrar que o Projeto Clóvis 

Bevilaqua, que acabou convertido em 1916 no então Código Civil Brasileiro104, 

originariamente também não contemplava o instituto em exame, que foi introduzido no 

projeto em 1912, por conta de emenda apresentada no Senado Federal, pelo Senador Mendes 

de Almeida105. 

João Luiz Alves observa que “[...] o nosso Cód. tomou por modêlo o Cód. Civ. Suíço, 

cujos preceitos são semelhantes aos da lei francesa, de 12 de julho de 1909”, e pontua que 

“muito se discutiu sobre a colocação deste capítulo, criado por emenda do Senado”, até que se 

optou pela inserção do instituto na parte geral do Código de 1916.106 

Como o Código Civil de 1916 tratou apenas do bem de família voluntário, que se 

origina de providência ativa do titular, que tem que promover a afetação de um prédio 

destinado a residência, através de escritura pública, que é depois levada a registro do serviço 

imobiliário (art. 70 a 73 do Código Civil de 1916), o instituto se revelou como verdadeira 

letra morta durante décadas no Brasil. 

Somente com o advento da Lei nº 8.009/90, que introduziu no direito positivo 

brasileiro o bem de família legal, que tem como instituidor o próprio Estado, e decorre de 

proteção automática delineada pelo legislador (sem exigir qualquer providência ativa do 

titular, e, portanto, sem burocracia e sem custo), é que o instituto passou a representar papel 

relevante em nosso direito, mudando os rumos das relações jurídicas patrimoniais. 

O Código Civil em vigor (Lei nº 10.406, de 10.01.2002) reformulou o bem de família 

voluntário (art. 1.711 a 1.722), deixando em vigor a Lei nº 8.009/90, que continuará a regular 

o bem de família legal, nos precisos termos do art. 1.711 de referido Código. 

Para Álvaro Villaça Azevedo o Código Civil de 2002 seguiu de perto a orientação 

traçada pelo Código Civil italiano, que trocou o instituto do patrimonio familiare pelo fondo 

familiare.107 De fato, a maior novidade introduzida pelo Código Civil de 2002 diz respeito à 

possibilidade da afetação de valores mobiliários para a proteção da família (art.1.712 e 1.713), 

                                           
104 Revogado pela Lei 10.406, de 10.01.2002, que instituiu o novo Código Civil Brasileiro. 
105 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 86-89.  
106 ALVES, João Luiz. Código Civil da República dos Estados Unidos do Brasil - Anotado -  Parte Geral. 3. 

ed. rev. e atual. pelo Prof. Ebert Chamoun. Rio de Janeiro: Borsoi, 1957. p. 169. 
107 AZEVEDO, op. cit., p. 159. 
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criando duas subespécies de bem de família: o bem de família imobiliário e o bem de família 

mobiliário. 

 

3.5 ESPÉCIES DE BEM DE FAMÍLIA: VOLUNTÁRIO (OU CONVENCIONAL) E 

LEGAL 

 

Para preservar a organicidade do trabalho, delibera-se reprisar que modernamente são 

duas as espécies de bem de família: bem de família voluntário (ou convencional) e bem de 

família legal. O bem de família convencional (ou voluntário), cuja instituição depende da 

iniciativa do titular, foi introduzido no direito positivo brasileiro através dos art. 70 a 73 do 

Código Civil de 1916, e atualmente se acha regulado nos artigos 1.711 a 1.722 do Código 

Civil de 2002, e nos artigos. 260 a 265 da Lei nº 6.105, de 31.12.73 – Lei de Registros 

Públicos. 

O bem de família legal foi introduzido no Brasil pela Lei nº 8.009, de 29 de março de 

1990, diploma normativo que continua a regular esta modalidade de bem de família. Aliás, o 

art. 1.711 do Código Civil de 2002 não deixa margem de dúvida acerca da coexistência dessas 

duas modalidades de bem de família ao dispor expressamente que “[...] podem os cônjuges, 

ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu 

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

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

imóvel residencial estabelecida em lei especial”108. 

Na primeira parte tal norma revela-se de conteúdo simplesmente autorizante (não 

obrigatório), daí porque contemplar hipótese de bem de família voluntário, posto que 

decorrente da vontade do titular; na segunda parte, ao se referir à impenhorabilidade 

estabelecida em lei especial refere-se ao bem de família legal. E a lei especial a que alude o 

legislador é exatamente a Lei nº 8.009/90. 

 

3.6 EFEITOS DA INSTITUIÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA SOBRE O BEM AFETADO 

 

  Em regra, o bem de família voluntário não pode ter outra destinação que não a 

residência da família (art. 1.712 do Código Civil). No entanto, o art. 1.719 do mesmo Código 

                                           
108 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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estabelece que “[...] comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família nas 

condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extinguí-lo ou 

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

Ministério Público”109. Não há, pois, que se cogitar de inalienabilidade absoluta, posto que, a 

requerimento dos interessados o bem poderá ter outro destino. 

Esta – aliás – já era a dicção do Código Civil de 1916, que em seu art. 72 dispunha que 

o prédio não poderia “ter outro destino, ou ser alienado, sem o consentimento dos interessados 

e dos seus representantes legais”.  

Cumpre lembrar ainda que o art. 21 do Decreto-Lei nº 3.200/41 também estabelecia 

que a cláusula de bem de família somente poderia ser eliminada, por mandado do juiz, e a 

requerimento do instituidor (ou dos interessados, no caso do art. 20 do mesmo diploma legal, 

que dispunha sobre hipótese de morte do instituidor), se o prédio deixasse de ser domicílio da 

família, ou por motivo relevante plenamente comprovado. Eliminada a cláusula nada impedia 

a alienação do bem, mas o parágrafo primeiro do art. 21 impunha que “sempre que possível, o 

juiz determinará que a cláusula recaia em outro prédio, em que a família estabeleça 

domicílio”. 

A relativa inalienabilidade do bem de família voluntário pode ser apontada como um 

complicador à sua aceitação pelo povo, pois é da natureza humana ter poder de 

disponibilidade sobre seus bens. 

Quanto ao bem de família legal não há que se cogitar de inalienabilidade, tanto que a 

própria lei contempla hipótese em que o imóvel seja oferecido em  hipoteca, hipótese em que 

não mais estará a salvo da impenhorabilidade (art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90). É certo 

que o oferecimento de um bem em hipoteca não implica em sua alienação, configurando 

apenas ônus real, que grava o imóvel somente enquanto pendente de liquidação da obrigação. 

Mas se o bem de família legal estivesse fora do comércio não se prestaria a garantir 

obrigações, o que não deixa dúvidas acerca da absoluta liberdade de alienação dessa 

modalidade de bem (bem de família legal). 

 

 

 

                                           
109 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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4 BEM DE FAMÍLIA LEGAL (LEI Nº 8.009/90) 

 

 

Conforme já afirmado, com o advento da Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, foi 

introduzido no direito pátrio o bem de família legal, assim considerado porque decorre da lei, 

de forma que sua instituição independe de manifestação de vontade de seu titular e não exige 

registro no serviço imobiliário.  

Esta modalidade de bem é que será analisada neste tópico, tendo em conta 

especialmente as múltiplas interpretações derivadas de referida lei, que levaram o Poder 

Judiciário a firmar diversos posicionamentos sobre o tema, cujos horizontes foram 

enormemente ampliados, desde o advento de referida lei. 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A afetação do bem de família legal, por decorrer da lei, é automática, recaindo sobre 

todos os bens que se ajustem aos contornos definidos pelo legislador. O instituidor do bem de 

família legal é o próprio Estado, que, por meio de norma de ordem pública, assim age em 

defesa da família, evitando que ela fique à mercê da eventual omissão de quem compete 

administrá-la ou protegê-la. 

Em linhas gerais, é considerado bem de família legal o imóvel residencial próprio 

destinado à moradia de uma família, e os móveis que ordinariamente guarnecem a residência. 

Recebem também o rótulo de bem de família os móveis isoladamente, quando a casa não é 

própria (art. 1º e seu parágrafo único, e ainda parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.009/90)110.  

Registra-se que sobre os bens da vida que estão sob o manto da Lei nº 8.009/90 

pretende-se cuidar especificamente em tópico próprio. Nesta passagem, cumpre apenas deixar 

patenteado que o bem de família legal independe de qualquer ato de instituição, e, em 

consequência, não está sujeito a qualquer registro. 

Necessário ainda lembrar que a Lei nº 8.009/90, que instituiu o bem de família legal, 

quando entrou em vigor, não revogou os artigos 70 e seguintes do Código Civil de 1916, que 

eram, naquela época, os dispositivos que cuidavam do bem de família voluntário.  Tanto é 

assim que o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.009/90 estabelece que “na hipótese do casal, 

                                           
110 BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 29 mar. 1990. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8009.htm>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8009.htm
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ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a 

impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para 

esse fim, no Registro de Imóveis, na forma do art. 70 do Código Civil”111.  

Com o advento do Código Civil de 2002, a norma em questão exige releitura, de modo 

que a referência legislativa leve aos art. 1.711 e seguintes da nova codificação. Isto porque, 

não é demais repetir, com o advento do Código Civil de 2002 a Lei nº 8.009/90 não foi 

revogada, tendo em vista que a nova codificação, a exemplo da anterior, apenas cuidou do 

bem de família voluntário, além do que o artigo 1.711 proclamou, em sua parte final, que 

ficaram “mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em 

lei especial”112. 

Convém lembrar ainda que o ordenamento civil nacional contempla a possibilidade de 

a pessoa natural ter mais de um domicílio, o que implica em, eventualmente, vir a ter mais de 

uma residência. Nessa linha, dispõe o art. 71 do Código Civil em vigor que se a pessoa natural 

tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer 

delas. O conceito de domicílio se distingue do de residência. Realmente, o conceito de 

residência envolve a ideia de lugar, de habitação, local físico onde a pessoa se abriga 

(elemento material: a casa, o apartamento), enquanto o de domicílio compreende o de 

residência, acrescido do ânimo definitivo de estabelecer o centro de sua atividade jurídica 

(elemento psicológico). 

Tem-se assim que a pessoa natural pode, eventualmente, ter um imóvel destinado à 

residência da família em cada lugar em que tiver domicílio. Nada impede também que no 

mesmo domicílio tenha dois ou mais imóveis destinados à residência da família. Em tais 

hipóteses é que entra em cena a regra do art. 5º da Lei nº 8.009/90, permitindo ao titular que 

eleja, dentre os imóveis residenciais que tiver, qual deles quer que seja considerado bem de 

família. Feita a escolha, deverá promover a formal instituição do bem de família, observados 

os termos do art. 1.711 e seguintes do Código Civil. Se tal providência não for tomada, o 

imóvel de menor valor é que será automaticamente tido como bem família.   

Mostra-se imprescindível verificar que espécies de bens da vida podem ser rotulados 

como bem de família, e qual o contexto fático em que devem estar inseridos para que tal se 

                                           
111 BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 29 mar. 1990. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8009.htm>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

112 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8009.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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mostre possível. Essa tarefa tem como ponto de partida a classificação do bem de família em 

voluntário (aquele regulado pelo Código Civil: art. 1.711 e seguintes) e legal (instituído pela 

Lei nº 8.009/90), até mesmo para verificar se há diferenças em relação à abrangência 

patrimonial em cada uma dessas espécies de bem de família. 

A lógica parece sugerir, à primeira vista, que seria melhor tratar, em primeiro lugar, da 

afetação do patrimônio como bem de família voluntário (decorrente do art. 1.711 e seguintes 

do Código Civil). Não obstante, delibera-se examinar inicialmente quais bens podem ser 

objeto material do bem de família legal, por entender que todos os bens que estão sob o manto 

da Lei nº 8.009/90 poderão ser instituídos, voluntariamente, como bem de família 

convencional. Tal particularidade justifica a inversão na ordem de tratamento das duas 

modalidades de bem de família.  

 

4.2 IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO 

 

A Lei nº 8.009/90 inaugura a regulamentação do bem de família legal dispensando 

proteção especial ao imóvel residencial urbano, estabelecendo a impenhorabilidade dessa 

modalidade de bem. 

O art. 1º de referida lei estabelece que o imóvel residencial próprio do casal, ou da 

entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, 

comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais 

ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 

Ocorre que o imóvel residencial ao qual se refere a lei pode se apresentar com 

particularidades não contempladas pelo legislador, exigindo dos operadores do Direito o 

enfrentamento das mais diversas situações. Justifica-se, portanto, que essas peculiaridades 

sejam separadamente analisadas: 

 

4.2.1 Casa destinada à residência 

 

Extrai-se do artigo 1º que a Lei nº 8.009/90 coloca inicialmente sob o manto da 

impenhorabilidade o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar. Tem-se aí o 

primeiro bem da vida que pode ser tido como bem de família: um imóvel próprio, desde que 

nele resida a família de seu titular. 
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A norma deveria dispor que é impenhorável o imóvel destinado à residência de seu 

titular ou de sua família, ampliando o conceito de bem de família para o de direito ao lar, 

como adiante se sustentará. 

Embora o legislador certamente tenha idealizado a proteção de imóveis titulados, 

evidentemente a impenhorabilidade tem que ser reconhecida em relação aos direitos 

possessórios relativos ao imóvel ocupado pelo devedor, a exemplo do compromissário 

comprador, e de qualquer outro direito real reconhecido sobre o bem, que lhe garanta a posse. 

Nesta linha, aliás, o enunciado nº 325 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 

Federal, no sentido de que “é impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90, o direito real de 

aquisição do devedor fiduciante”.  

Sobre o tema, estaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR 
FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. 
LEI Nº 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 
3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) 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 (Lei nº 
8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a 
penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros 
contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor 
fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato 
de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de 
família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles 
decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento 
de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) 
adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-
se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação 
integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve 
prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido. Vistos e 
relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto 
do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura 
Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o 
Sr. Ministro Relator. (STJ - REsp 1677079 / SP 2017/0026538-5, Relator: Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), Data do Julgamento: 25/09/2018, Data 
da Publicação: 01/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA)113. 

 

Em outro plano, questão que muitas vezes é suscitada diz respeito aos imóveis 

residenciais luxuosos ou de elevado valor. Entendem alguns que tais imóveis deveriam ser 

alienados, a fim de que parte do preço fosse destinado ao pagamento do credor e outra parte 

destinada à aquisição de outro imóvel, de menor valor, que condignamente continuaria a 

                                           
113 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 1677079 SP. Ministro Relator:Ricardo Villas Bôas Cueva. 

Data de Julgamento: 25/09/2018. Data de Publicação: 01/10/2018. Disponível em: < 
https://portaljustica.com.br/acordao/2125964>. Acesso em: 07 nov. 2018. 
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abrigar a família do devedor. Não é este, porém, o entendimento prevalente no Superior 

Tribunal de Justiça, que tem decidido no sentido de que “a Lei nº 8.009/90 não estabelece 

qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família no que toca a seu valor do 

imóvel nem prevê regimes jurídicos diversos em relação à impenhorabilidade, descabendo ao 

intérprete fazer distinção onde a lei não o fez”114, daí porque “independentemente do elevado 

valor atribuído ao imóvel pelo Fisco, essa variável não abala a razão preponderante que 

justifica a garantia de impenhorabilidade concebida pelo legislador”115.  

Nesta linha, compete ao juiz apenas verificar se o imóvel, de modo inequívoco, serve à 

habitação da família, o que é bastante para assegurar a incidência do regime da Lei nº 

8.009/90, daí porque irrelevante que imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão, 

questões que “estão no campo nebuloso da subjetividade e da ausência de parâmetro legal à 

margem de valoração”116, como pontuado no julgamento do REsp nº 1.351.571/SP 

(2012/0226735-9), em que foi relator o Min. Marco Buzzi, porque autor de voto divergente 

vencedor. 

Necessário destacar o entendimento do Ministro Luiz Felipe Salomão – que aqui se 

defende - manifestado no primoroso voto-vencido proferido em referido julgamento (REsp nº 

1.351.571/SP), em que propôs “uma interpretação mais atualizada e consentânea com o 

momento evolutivo da sociedade brasileira”117, por entender que a negativa de penhora do 

imóvel de alto valor, com base na lei que prevê a impenhorabilidade do bem de família, 

ofende o princípio da razoabilidade, por ser impossível considerar razoável a intangibilidade 

de patrimônio que excede o necessário à vida com dignidade, em detrimento do sacrifício da 

pretensão do credor. Defende a adoção de fórmula que ao mesmo tempo preserva a dignidade 

do devedor e satisfaz o crédito, garantindo-se, assim a ordem jurídica e preservando-se a 

razoabilidade.  

O eminente ministro lembra que em pelo menos duas oportunidades recentes o 

legislador tentou limitar em 1.000 (mil) salários mínimos o valor do bem de família, sem 

sucesso: uma quando da alteração do CPC de 1973 pela Lei nº 11.282/2006, outra quando da 

                                           
114 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 1.320.370 RJ. Ministro Relator: Castro Meira. Data de 

Julgamento: 05/06/2012. Data de Publicação: 14/06/2012. Disponível 
em:https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/149558763/agravo-em-recurso-especial-n-542342-pr-
do-stj. Acesso em: 10 nov. 2018. 

115 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 1.178.469 SP. Ministro Relator: Massami Uyeda. Data de 
Julgamento: 18/11/2010. Disponível em:< https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/17942067/recurso-
especial-resp-1178469-sp-2010-0021290-0/inteiro-teor-17942068>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

116 Superior Tribunal de Justiça. REsp. 1.351.571 SP. Ministro Relator: Marco Buzzi. Data de Julgamento: 
01/09/2016. Disponível em:< https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/404619757/recurso-especial-resp-
1351571-sp-2012-0226735-9/inteiro-teor-404619757>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

117 Ibidem. 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/149558763/agravo-em-recurso-especial-n-542342-pr-do-stj
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/149558763/agravo-em-recurso-especial-n-542342-pr-do-stj
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/17942067/recurso-especial-resp-1178469-sp-2010-0021290-0/inteiro-teor-17942068
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/17942067/recurso-especial-resp-1178469-sp-2010-0021290-0/inteiro-teor-17942068
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/404619757/recurso-especial-resp-1351571-sp-2012-0226735-9/inteiro-teor-404619757
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/404619757/recurso-especial-resp-1351571-sp-2012-0226735-9/inteiro-teor-404619757
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tramitação do projeto que deu origem ao CPC em vigor (Lei nº 13.105/2015). De qualquer 

forma, trata-se de questão que ainda está em aberto no direito nacional, e não se pode ignorar 

a lúcida advertência do Min. Salomão no sentido de que  

 

[...] na matemática da execução de dívidas, dois são os fatores envolvidos. Se de um 
lado tem-se o devedor, que não pode ser destituído de seu patrimônio num nível de 
indignidade, se não é mais possível pensar-se no adimplemento do crédito em 
detrimento da pessoa do devedor, saldando-o a qualquer custo, do outro lado temos 
o credor, também sujeito de direito, merecedor de idêntico respeito. Numa reflexão 
avançada da dignidade humana, impossível não se preocupar também com a 
dignidade do credor. 

 

Outra questão tormentosa diz respeito aos imóveis de grande extensão, que admitem 

desmembramento, de modo a preservar residência digna da família, após adequado 

fracionamento. Entende-se que nesta hipótese o juiz pode acomodar a situação, permitindo a 

penhora de área excedente à da moradia, mas esta não foi a solução adotada pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo, em recente julgamento, que recebeu a seguinte ementa: 

 

EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Impenhorabilidade do bem de família. 
Reconhecimento. Elementos dos autos que demonstram tratar-se de único imóvel do 
executado que lhe serve de residência. Pretensão do credor consistente no 
desmembramento do imóvel de 2.325 m², que possui casa com garagem de 200 m², 
mais galpão e área de lazer, devendo ser penhorada a parte remanescente que não 
serviria para residência. Irrelevância do tamanho ou valor do imóvel para a proteção 
legal a que alude a Lei nº 8.009/90. Recurso não provido118. 

 

Por outro lado, mesmo Tribunal acolheu a possibilidade de desmembramento de 

imóvel de uso misto (residencial e comercial), em acórdão que recebeu a seguinte ementa, na 

parte de interesse: 

 

Imóvel de uso misto (residencial e comercial) – Residência do representante do 
espólio devedor no andar superior do imóvel – Comércio que se desenvolve no 
terreno – Possibilidade de desmembramento do imóvel, com redução da área sob 
proteção do bem de família119. 

 

Mesma orientação foi adotada pela ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de 

Justiça, em julgado que assim se posicionou: 

                                           
118 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. AI nº 21212767120178260000 SP. Desembargador 

Relator: Gilberto dos Santos. Data de Julgamento: 24/08/2017. Data de Publicação: 28/08/2017. 
Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018. 

119 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 253.409-2, da Comarca de Pres. 
Prudente. Desembargador Relator: Debatin Cardoso. Data de julgamento: janeiro de 1995. Disponível em: 
<https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018. 
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A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de permitir o 
desmembramento do imóvel, com consequente redução da área sob proteção do bem 
de família. Para tanto, dois requisitos devem estar presentes: 1) a não 
descaracterização do imóvel. 2) a ausência de prejuízo para a área residencial120. 

 

A despeito da força da afirmativa e dos precedentes referidos, a questão ainda não está 

completamente firmada na jurisprudência nacional, consistindo em um dos pontos 

controvertidos da lei em exame. 

    

4.2.2 Residência em construção 

 

Como se viu, uma das exigências para que o imóvel seja considerado bem de família é 

que ele sirva, efetivamente, de moradia da família do proprietário.  Em face disso cabe 

perquirir se o terreno no qual se está levantando construção destinada a servir, no futuro, de 

residência da família do titular pode igualmente ficar a salvo de penhora. Claro que não se 

cogita, aqui, de dívida relacionada com o levantamento da própria obra, posto para satisfação 

dessa espécie de obrigação o imóvel pode ser penhorado porque assim autoriza expressamente 

o art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90. 

Entende-se que o terreno em que está sendo levantada a residência que abrigará a 

entidade familiar já pode ser considerado como bem de família, e, em consequência, é 

impenhorável. Ricardo Arcoverde Credie enfrentou com precisão a questão, demonstrando 

com acuidade que a obra inacabada, desde que destinada a servir de moradia da família, é 

insuscetível de ser penhorada: 

 

A interpretação finalística e valorativa da Lei 8.009, considerado o contexto sócio-
cultural e econômico do país, tem levado à conclusão de que o imóvel adquirido 
para moradia do grupo, mesmo sem estar pronto e sem condições de alguém nele 
residir, desde que não haja outro para a mesma finalidade no patrimônio dos seus 
integrantes, também fica excluído da constrição judicial. Sadio este entendimento, 
no que atende à formação do ‘bem de família’ por aqueles menos favorecidos 
economicamente121. 

   

O mesmo não se pode dizer do terreno que integra o patrimônio do devedor sem que 

saiba qual destino pretendia ele dar ao imóvel. Não se pode aceitar a alegação de que tal 

                                           
120 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ. AI 249008 SC 2008.024900-8. Desembargador Relator: 

Edson Ubaldo. Data de Julgamento: 02/05/2010. Disponível em: < https://tj-
sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/17452666/agravo-de-instrumento-ai-249008-sc-2008024900-8?ref=juris-
tabs>. Acesso em: 07 nov. 2018. 

121 CREDIE, Ricardo Arcoverde. Bem de Família. São Paulo: Malheiros Editores, 2000. p. 48. 
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terreno foi adquirido para, no futuro, ser levantada obra destinada à residência da família 

porque o direito não pode prestigiar, em tal hipótese, a reserva mental. O crédito é concedido 

na medida do patrimônio penhorável do devedor. O credor não pode ficar exposto a surpresas. 

Seria melhor que a lei permitisse ao titular gravar o terreno que adquire para, no 

futuro, edificar sua casa, antecipando a instituição, por escritura pública, do bem de família. A 

hipótese, é claro, seria de bem de família voluntário. 

 

4.2.3 Apartamento em edifício residencial (condomínio horizontal) 

 

Tratando-se de apartamento em edifício residencial (condomínio horizontal) a 

impenhorabilidade abrange tanto a área privativa como as áreas comuns, até porque são 

indivisíveis.  

Alguma dificuldade pode surgir nos chamados apartamentos duplex ou tríplex. Se se 

tratar de um só imóvel, porque assim foi originariamente projetado e ocupa uma única 

matrícula no serviço de registro de imóveis, a impenhorabilidade incide sobre toda a extensão 

da unidade habitacional, pouco importando sua dimensão ou valor. Se, porém, tratar-se de 

apartamento originado da fusão de duas ou mais unidades, que foram simplesmente unidas 

por força de adaptação do projeto original, preservando-se no registro imobiliário matrículas 

distintas, uma das unidades poderá ser penhorada, restaurando-se o status quo ante. Sobre o 

tema, destaca-se a objetiva lição de Arnaldo Marmitt: 

 

A lei protege tão-somente a única residência do executado, não incidindo, pois, 
quando tiver registrado em seu nome dois apartamentos em matrículas diferentes, 
embora na prática ele tenha unido as duas unidades autônomas do edifício. Se 
apenas uma delas foi penhorada, não incide a impenhorabilidade legal, vez que 
resguardado restou o abrigo familiar, no pertinente a um dos imóveis. Desimporta 
que tenha havido reforma e fusão, se isto não se seguiu também a unificação dos 
registros122. 

 

Cumpre adiantar que a unidade residencial não está a salvo de penhora por dívida 

derivada das contribuições para as despesas comuns, ou seja, as taxas condominiais e as 

chamadas de capital (art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90). 

 

 

                                           
122 MARMITT, Arnaldo. Bem de Família – Legal e Convencional.  Rio de Janeiro: AIDE Editora, 1995. p. 67. 
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4.2.4 Garagem de apartamento (em prédio residencial) 

 

A questão relativa às garagens ou box para estacionamento de veículos em prédio de 

apartamento residencial vai depender da situação jurídica de tais espaços no contexto do 

edifício. Se a garagem se achar vinculada ao apartamento, integrando a mesma matrícula, há 

de ser considerada uma extensão da unidade habitacional, e, em consequência, impenhorável. 

Aliás, a impenhorabilidade se estende às benfeitorias do prédio protegido (parágrafo único do 

art. 1º da Lei nº 8.009/90).  

Quando a garagem constitui unidade autônoma, com fração própria sobre o terreno, e 

matriculada individual e separadamente no registro imobiliário, sem qualquer vinculação com 

o apartamento, não poderá ser tida como bem de família, estando pois sujeita a penhora. Na 

hipótese, os imóveis (apartamento e garagem autônoma) são considerados imóveis distintos, e 

apenas o “imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar poderá ser considerado 

bem de família”. 

Esta questão foi conclusivamente equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça 

através da Súmula nº 449, cujo verbete tem a seguinte redação: “a vaga de garagem que 

possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de 

penhora”. 

Como se vê, trata-se de mais um ponto da complexa questão derivada da 

impenhorabilidade do bem de família que exigiu intervenção do Poder Judiciário para ser 

equacionada. 

 

4.2.5 Imóvel residencial locado 

 

O art. 1º da Lei nº 8009/90, exige que no prédio resida a família do devedor para que o 

bem possa ser considerado impenhorável. O § 2º do art. 4º do mesmo diploma legal 

igualmente se refere à residência familiar. 

Apesar dos termos da lei, parcela significativa da doutrina passou a esposar 

interpretação mais flexível à norma legal, admitindo, inclusive, que o bem afetado seja dado 

em locação, o que foi acolhido pela jurisprudência nacional, e acabou pacificado na Súmula nº 

486 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete recebeu a seguinte redação: “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.” 
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O avanço foi assegurado pelo Poder Judiciário, porque a legislação pátria sempre 

exigiu que a família residisse no imóvel. Nesse sentido era a regra do art. 70 do Código Civil 

de 1916, revogado, que permitia “aos chefes de família destinar um prédio para domicílio 

desta”, e o teor do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.200/41, que dispunha que a cláusula de bem de 

família poderá ser levantada “se o prédio deixar de ser domicílio da família”. A exigência foi 

preservada pelo art. 1.712 do Código Civil de 2002. 

Tanto é assim que Washington de Barros Monteiro, referindo-se ao bem de família 

voluntário regulado pelo Código Civil de 1916, afirmou que “realizando o ato de constituição, 

a família deve transferir-se para o prédio que foi destinado. A ocupação e o uso para 

residência são essenciais ao bem de família”123. 

A proposta de flexibilização é antiga, cumprindo destacar, a propósito, a categorizada 

lição de Carvalho Santos: 

 
Se o fim do homestead é isentar da penhora o prédio destinado a ser o asilo da 
família, não deveria, nem podia o Código Civil, restringir de tal forma a instituição, 
exigindo a efetiva residência da família no prédio instituído, por nulificar os efeitos 
que visou. Suponha-se, por exemplo, que um indivíduo de parcos recursos não possa 
comprar senão um pequeno prédio para nele instituir, como de fato instituiu, o bem 
de família, sem que, entretanto, lhe convenha ir no mesmo residir, por não acomodar 
convenientemente sua família, que é grande. Resolve esse indivíduo, então, alugar 
um prédio maior, que lhe proporcione mais conforto, e destina o menor para servir 
de lar ao asilo da família, no dia em que morrer ou lhe faltarem os recursos que 
permitam pagar o aluguel de um prédio maior. A prevalecer a doutrina geralmente 
seguida, no caso não haveria a instituição do bem de família, o que valer dizer que o 
prédio menor, destinado para abrigo da família poderia ser penhorado para execução 
de qualquer dívida. Essa conclusão me parece de tal modo absurda, que revela, 
cuido eu, o quanto é irreconciliável a doutrina dominante, nesta parte, com o espírito 
e a razão que deveriam ter ditado a instituição do bem de família.   
[...] 
Resulta, do quem vem dito, que razão teve o Dr. COSTA CRUZ ao sustentar, com 
apoio no art. 1677 do Código Civil, que é possível a locação do prédio de família124. 

 

O acerto de tal posição se confirma na melhor doutrina, tanto que no mesmo sentido 

ensina Arnaldo Marmitt que: 

 

[...] nada impede que a família do devedor more em casa alugada e também alugue a 
outrem seu imóvel residencial. Esta atitude pode ser vantajosa ou até necessária, 
tendo em vista a profissão, o estudo, ou motivos de ordem financeira ou de saúde, 
que o podem justificar. Até mesmo o aluguel obtido com a locação do imóvel 
próprio pode ser necessário para custear o locativo da residência alugada pelo 
devedor e ainda servir de sustento para a família. Em semelhantes situações, onde 
inexiste má fé, mas fatores de conveniência ou de necessidade, ainda que o 

                                           
123 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – Parte Geral. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. 

v. 1. p. 165. 
124 CARVALHO SANTOS, João Manuel de. Código Civil Brasileiro interpretado. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 1982. p. 194-197. 
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executado não resida com a família no imóvel próprio, é justo que a 
impenhorabilidade recaia sobre o imóvel próprio do devedor125. 

 

Apesar da abalizada análise de Álvaro Villaça Azevedo, que chegou a afirmar que essa 

interpretação, embora simpática, se afigura “muito forçada diante de nossos textos 

legislativos”126, entende-se que ela é representativa da melhor doutrina e da mais acertada 

jurisprudência. De fato, se a família é titular de um único imóvel residencial, ainda que locado 

a terceiro, subsiste a garantia de impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90, pois esta tem 

por finalidade assegurar a moradia familiar, mormente se a renda da locação se destina à 

sobrevivência da própria família, eventualmente obrigada, por qualquer motivo, a abrigar-se 

em prédio de terceiro, quer por questões econômicas, quer em razão de mudança para outra 

cidade em razão do trabalho, estudo ou opção de moradia. 

Tanto essa é a melhor solução que vem sendo adotada de longa data pelo Superior 

Tribunal de Justiça, e que culminou com a edição da Súmula 486, acima destacada, 

relevando-se útil reproduzir alguns precedentes que bem demonstram que o fato de o 

legislador não haver se animado a atualizar a questão, tem feito persistir a resistência de 

credores e, em consequência, os conflitos no âmbito do Poder Judiciário:  

 

A Lei nº 8.009/90 teve por finalidade garantia a moradia da família, excluindo o 
imóvel residencial e suas alfaias da execução por dívida contraída pelos cônjuges, 
pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Se o único bem 
residencial do casal ou da entidade familiar está locado, servindo de fonte de renda 
para subsistência da família, que passa a morar em prédio alugado, nem por isso 
aquele bem perde a sua destinação mediata, que continua sendo a de garantia a 
moradia familiar127. 
 
Bem de Família. Imóvel Locado. Irrelevância. Único bem da devedora. Renda 
utilizada para a subsistência da família. Incidência da Lei 8.009/90. Art. 1º. 
Teleologia. Circunstâncias da Causa. Precedente da Turma. Recurso desacolhido. I – 
Contendo a Lei nº 8.009/90 comando normativo que restringe princípio geral do 
direito das obrigações, segundo o qual o patrimônio do devedor responde pelas suas 
dívidas, sua interpretação deve ser sempre pautada pela finalidade que a norteia, a 
levar em linha de consideração as circunstâncias concretas de cada caso. II – Dentro 
de uma interpretação teleológica e valorativa, calcada inclusive na teoria 
tridimensional do Direito – fato, valor e norma (Miguel Reale), faz jus aos 
benefícios da Lei 8.009/90 o devedor que, mesmo não residindo no único imóvel 
que lhe pertence, utiliza o valor obtido com a locação desse bem como complemento 

                                           
125 MARMITT, Arnaldo. Bem de Família – Legal e Convencional.  Rio de Janeiro: AIDE Editora, 1995. p. 213.  
126 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 115. 
127 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 98.958/DF. Ministro Relator: Min. Ruy Rosado de Aguiar. 

Data de Julgamento: 19/11/1996. Data de Publicação: 16/12/1996. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018. 
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da renda familiar, considerando que o objetivo da norma foi observado, a saber, o de 
garantir a moradia familiar ou a subsistência da família128. 
 
Execução Fiscal. Bem de Família. Imóvel Locado. Impenhorabilidade. Deve ser 
considerado bem de família, mesmo locado, o único imóvel pertencente à executada. 
Portanto, insuscetível de penhora. Precedente do STJ. Recurso improvido129. 
 
BEM DE FAMÍLIA. Execução de título extrajudicial. Único imóvel de propriedade 
do devedor. Não ocupação dele por este em razão de seu desapossamento por um 
credor, que o recebera como garantia de dívida na forma de promessa de venda e 
compra. Bem em causa reclamado em ação reivindicatória pelo devedor. 
Improcedência da ação de adjudicação compulsória movida pelo credor. Fatos por si 
só suficientes para lhes revelar a condição da impenhorabilidade alegada. 
Entendimento jurisprudencial de que não é condição absoluta que devedor ocupe o 
bem apontado como de família mas que seja o único que possua. Decisão 
denegatória de reconhecimento da impenhorabilidade. Insubsistência. Reforma 
imperativa130.  

 

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já admitiu até mesmo a impenhorabilidade de um 

único imóvel comercial locado, cuja renda era revertida para pagamento de locação 

residencial famíliar, ampliando a aplicação da Súmula 486/STJ: 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE 
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL COMERCIAL. É impenhorável o único 
imóvel comercial do devedor quando o aluguel daquele está destinado unicamente 
ao pagamento de locação residencial por sua entidade familiar. Inicialmente, 
registre-se que o STJ pacificou a orientação de que não descaracteriza 
automaticamente o instituto do bem de família, previsto na Lei nº 8.009/1990, a 
constatação de que o grupo familiar não reside no único imóvel de sua propriedade 
(AgRg no REsp 404.742-RS, Segunda Turma, DJe 19/12/2008; e AgRg no REsp 
1.018.814-SP, Segunda Turma, DJe 28/11/2008). A Segunda Turma também possui 
entendimento de que o aluguel do único imóvel do casal não o desconfigura como 
bem de família (REsp 855.543-DF, Segunda Turma, DJ 3/10/2006). Ainda sobre o 
tema, há entendimento acerca da impossibilidade de penhora de dinheiro aplicado 
em poupança, por se verificar sua vinculação ao financiamento para aquisição de 
imóvel residencial (REsp 707.623-RS, Segunda Turma, DJe 24/9/2009)131.  

 

                                           
128 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 159213 ES 1997/0091305-8. Ministro Relator: Sálvio de 

Figueiredo Teixeira. Data de Julgamento: 20/04/1999. Data de Publicação: 21/06/1999. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018. 

129 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 183042 AL 1998/0054700-2, Ministro Relator: Humberto 
Gomes de Barros. Data de Julgamento: 25/05/1999. Data de Publicação: 01/07/1999. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018. 

130 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso Provido nº 20443224720188260000 SP 
2044322-47.2018.8.26.0000. Relator: Sebastião Flávio. Data de Julgamento: 04/06/2018, 23ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2018. Disponível 
em:https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=RESP+144.119+SP. Acesso em: 07 nov. 2018. 

131 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 1.616.475-PE. Ministro Relator: Herman Benjamin. Data de 
Julgamento: 15/09/2016. DJe 11/10/2016.Disponível em:< 
https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/noticias/404859218/resumo-informativo-591-do-stj>. Acesso em: 07 
nov. 2018. 

https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=RESP+144.119+SP
https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/noticias/404859218/resumo-informativo-591-do-stj
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Não há, pois, qualquer dúvida que o imóvel residencial da família, ainda que locado, 

não perde o status de bem de família, quando a renda da locação se destina a assegurar 

morada digna ou sobrevivência ao grupo familiar. 

 

4.3 IMÓVEL RURAL 

 

Trata do imóvel rural o parágrafo 2º do art. 4º da Lei nº 8.009/90, ao dispor que 

“quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-

á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da 

Constituição Federal, à área limitada como pequena propriedade rural”132. 

É preciso estar atento para o fato de que o dispositivo em exame cuida de duas 

espécies distintas de imóveis rurais: a pequena propriedade rural e o imóvel rural comum (que 

não se enquadre como pequena propriedade rural), hipóteses distintas e que por isso devem 

ser analisadas separadamente. 

 

4.3.1  Pequena propriedade rural 

 

O inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal dispõe que “a pequena propriedade 

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

para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 

meios de financiar o seu desenvolvimento”133.   

A Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que regulamenta os artigos constitucionais 

relativos à reforma agrária (previstos no Cap. III, Título VII, da Constituição Federal), 

estabelece como pequena propriedade rural, o imóvel “de um a quatro módulos fiscais” (art. 

4º, inciso II, letra “a”)134. 

Para delinear o significado de módulo fiscal é necessário recorrer ao Estatuto da Terra 

(Lei nº 4.504/64), que na lição de Uadi Lammêgo Bulos, constitui “[...] microssistema 

                                           
132 O inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal dispõe que “a pequena propriedade rural, assim definida em 

lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de 
sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seus desenvolvimento”. 

133 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 
Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 18 nov. 
2018.  

134 BRASIL. Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF,25 fev. 1993. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm>. Acesso em: 08 nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm
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normativo, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988”135. Tal se faz necessário 

porque é o Estatuto da Terra que define, no art. 4º, inciso II, uma propriedade familiar e o faz 

nos seguintes termos: 

 
II – Propriedade Familiar, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo 
agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a 
subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada 
região e tipo de exploração, e eventualmente, trabalhado com a ajuda de terceiros136.  
 

Uma propriedade familiar corresponde a um módulo (art. 4º, III, do Estatuto da Terra), 

cumprindo registrar que nos termos do art. 11 do Decreto nº 55.891, de 31 de março de 1965, 

o módulo rural “tem como finalidade primordial estabelecer uma unidade de medida que 

exprima interdependência entre a dimensão, a situação geográfica dos imóveis rurais e a 

forma e condições do seu aproveitamento econômico”.  Por conta disto, as dimensões dos 

módulos constam de tabelas que são revistas periodicamente e publicadas em forma de 

Instrução, nos termos do art. 23 do mesmo Decreto. 

Tratando do módulo rural, Benedito Silvério Ribeiro destaca que: 

 

[...] sendo medida de superfície, é mutável, e a sua extensão é condicionada por 
fatores, especialmente pela atividade desenvolvida na terra (atividade hortigranjeira, 
lavoura permanente ou temporária, exploração pecuária (médio ou grande porte), 
florestal, propriedade inexplorada ou exploração indefinida.137   

  

Assim, não se pode confundir a propriedade familiar com a pequena propriedade rural, 

que são imóveis rurais que se acham em situações jurídicas diferentes. Com efeito, enquanto a 

propriedade familiar se caracteriza pela gleba pessoalmente explorada pelo agricultor e sua 

família, absorvendo toda sua força de trabalho ou do grupo familiar, garantindo-lhes a 

subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima equivalente a um módulo, a 

pequena propriedade rural é definida apenas a partir de sua extensão, sendo assim considerado 

o imóvel rural de no máximo quatro módulos rurais (ou fiscais, como diz a Lei nº 8.629/93).  

A coexistência da propriedade familiar, de extensão limitada a um módulo rural 

(prevista no art. 4º, incisos II e III, do Estatuto da Terra) e da pequena propriedade rural, de 

extensão limitada a quatro módulos rurais (contemplada no art. 4º, inciso II, letra “a”, da Lei 

                                           
135  BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 161. 
136 BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 nov. 1964. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm>. Acesso em: 08 nov. 2018.  

137 RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de Usucapião. São Paulo: Saraiva, 1992. v. 2. p. 896.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
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nº 8.629/93), na classificação dos imóveis rurais, acha-se primorosamente equacionada por 

Alfredo Abinagem.138 

Antes do advento da Lei nº 8.629/93 considerava-se pequena propriedade rural aquela 

prevista no Estatuto da Terra como propriedade familiar. Neste sentido, decidiu o Supremo 

Tribunal Federal que a falta de lei anterior ou posterior necessária à aplicabilidade  da regra 

constitucional – sobretudo quando criadora de direito ou garantia fundamental – pode ser 

suprida por analogia; donde, a validade da utilização, para viabilizar a aplicação do art. 5º, 

XXVI, CF, do conceito de propriedade familiar do Estatuto da Terra (STF-Pleno: RT 

742/185). 

Teria sido melhor se os constituintes tivessem desde logo fixado a extensão da área 

considerada como pequena propriedade rural (por exemplo, 50 hectares, que foi a medida 

adotada pelo art. 191 da Constituição Federal para disciplinar o usucapião rural 

constitucional), e houvessem determinado ao legislador ordinário que dispensasse proteção 

especial a essa modalidade de imóvel, desde que economicamente explorado, 

independentemente de seu modo de exploração. Como tal não foi feito, é preciso conviver 

com o módulo rural, apontado por Alfredo Abinagem como “[...] um dos mais polêmicos 

institutos criados pelo Estatuto da Terra, variando de 2 a 120 ha., conforme a região e o tipo 

de exploração (hortigranjeira, lavoura permanente, lavoura temporária, pecuária, florestal e 

indefinida), [...]”139. 

Seja como for, o parágrafo 2º do art. 4º da Lei nº 8.009/90 estabelece que “quando a 

residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de 

moradia, com os respectivos móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição 

Federal, à área limitada como pequena propriedade rural”140. 

Era desnecessária a referência ao art. 5º, XXVI, da Constituição Federal. Com efeito, 

quando um imóvel é tido como pequena propriedade rural, nada mais há para delimitar como 

sugere o texto ordinário.  Faltou clareza ao legislador, posto que bastava dizer que também é 

impenhorável, nos termos daquela lei, a pequena propriedade rural em que resida a família do 

titular, ampliando assim a impenhorabilidade dessa modalidade de bem por qualquer tipo de 

dívida (salvo aquelas que o legislador expressamente excepcionou), uma vez que a 

                                           
138 ABINAGEM, Alfredo.  A Família no direito agrário. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 99-108.  
139 Ibidem, p. 99-100. 
140 BRASIL.  Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 mar. 1990. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8009.htm>. Acesso em: 20 nov. 2018. 
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impenhorabilidade que decorre do comando constitucional é restrita ao pagamento de débitos 

decorrentes de sua atividade produtiva.   

Em outros termos: a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, é 

sempre impenhorável para pagamento de débitos que são decorrentes de sua atividade 

produtiva, ainda que a família que a explore ali não resida. A impenhorabilidade, nesta 

hipótese, decorre do comando constitucional insculpido no inciso XXVI do art. 5º da 

Constituição Federal. Não residindo a família no imóvel, e tratando-se de dívida não 

relacionada com a atividade produtiva, a pequena propriedade rural poderá ser penhorada. 

Por outro lado, se a família residir na pequena propriedade rural, ela passa a ser 

impenhorável por qualquer dívida, salvo as expressamente excepcionadas pelo legislador, 

decorrendo essa impenhorabilidade dos ditames da Lei nº 8.009/90, que permite considerar a 

pequena propriedade rural como bem de família, bastando para tanto que a família do titular 

ali resida. Esta interpretação é a única que permite extrair alguma operatividade do destacado 

parágrafo 2º do art. 4º da Lei nº 8.009/90, na parte a que se refere à pequena propriedade 

rural, mencionado texto constitucional que contempla essa modalidade de bem. 

Não se pode esquecer ainda, que o art. 833, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 

também estabelece que a pequena propriedade rural é impenhorável, desde que trabalhada 

pela família, como estabelecido em lei.  Tal dispositivo remete à Lei nº 8.629, de 25.02.1993, 

que considera a pequena propriedade rural a área compreendida até quatro módulos fiscais. 

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para o reconhecimento da 

impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja moradia do 

executado ou de sua família, tratando-se de proteção que visa assegurar o acesso aos meios 

geradores de renda. Decidiu ainda que a impenhorabilidade dessa modalidade de bem 

(pequena propriedade rural), em que não resida seu titular ou sua família, depende da 

satisfação cumulativa de três requisitos, a saber: a) área de até quatro módulos rurais; b) ser 

trabalhada pelo próprio titular da terra; c) servir de sustento ao agricultor e a sua familiar 

(REsp nº 1.591.298, 3ª Turma. Rel. min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 14/11/2017).  

Relevante destacar que o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, atribuiu 

repercussão geral a Recurso Extraordinário com Agravo de Instrumento (ARE 1038507), em 

que é relator o Min. Edson Fachin, para decidir se a pequena propriedade rural, quando não 

constituir o único bem dessa natureza de titularidade da família, pode ou não ser penhorado.  
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4.3.2 Imóvel rural que não se enquadre no conceito de pequena propriedade rural 

 

Quando o imóvel rural servir de residência para a família do proprietário, mas não se 

enquadrar no conceito de pequena propriedade rural (por ter área superior a quatro módulos 

rurais; Lei nº 8.629/93), a impenhorabilidade é restrita à sede da moradia e os respectivos 

móveis. Melhor seria ter dito, claramente, que nesta hipótese a impenhorabilidade se 

restringiria à área limitada como pequena propriedade rural. Aliás, tudo leva a crer que este 

foi o objetivo de legislador, de forma que a melhor interpretação que se pode extrair do § 2º 

do art. 4º da Lei nº  8.009/90 é no sentido de que, quando a família residir em pequena 

propriedade rural (área de até quatro módulos rurais), será ela integralmente impenhorável e 

bem assim os móveis que a guarnecem, mas quando a família residir em imóvel rural próprio, 

de extensão superior a quatro módulos rurais, a impenhorabilidade é limitada à moradia da 

sede e seu contorno até a extensão de uma pequena propriedade rural (ou seja, até quatro 

módulos), bem como aos móveis que guarnecem a casa.  

Este não é, porém, o entendimento de Arnaldo Marmitt, para quem a definição da sede 

da moradia é feita a partir do módulo rural da região, o que já se mostra suficiente para 

possibilitar desmembramento e registro141, o que aqui se registra para servir de reflexão.  

 

4.4 CONSTRUÇÕES, PLANTAÇÕES E BENFEITORIAS 

 

Tem-se ainda que o parágrafo único do artigo 1º da Lei em exame estabelece que “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 móveis que guarnecem a casa, desde que quitados”142. 

Nesta passagem a lei oferece outro rol de bens da vida que podem ser tidos como 

impenhoráveis em função da entidade familiar, e em consequência devem ser considerados 

como bem de família: as construções, as plantações, as benfeitorias (de qualquer natureza), os 

equipamentos, inclusive os de uso profissional, e os móveis que guarnecem a casa, desde que 

quitados. 

                                           
141  MARMITT, Arnaldo. Bem de Família – Legal e Convencional.  Rio de Janeiro: AIDE Editora, 1995. p. 65. 
142 BRASIL. Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 

constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF,25 fev. 1993. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm>. Acesso em: 08 nov. 2018. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm
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Mais uma vez o legislador não trilhou pelo caminho da melhor técnica. Com efeito, 

construções e plantações são consideradas imóveis por acessão física (art. 79 do Código Civil, 

e no mesmo sentido era o Código de 1916: art. 43, inciso I e II), de forma que não se imagina 

como pudessem vir a ser penhoradas separadamente do solo.  

Tal disposição recebeu a seguinte crítica contundente de Enio Moares da Silva: 

 
Dizer que a impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a 
construção é verdadeiro desconhecimento do direito brasileiro. Seria contrário às 
normas que regem o direito imobiliário admitir fosse penhorado o terreno, sem que 
prédio nele edificado também o fosse. Uma vez levantada uma construção em 
determinado terreno, ela a este se incorpora: é a acessão física. Aceitar a incidência 
de constrição judicial sobre o terreno e outra sobre o prédio nele construído, 
resultaria num indesejável e insolúvel condomínio de propriedades. Razão pela qual, 
também esta disposição legal é despicienda143.  

 

O mesmo se pode dizer em relação às plantações, a menos que o legislador tenha tido 

a intenção de proteger os frutos delas decorrentes. Mostra-se razoável que os frutos das 

plantações, ao menos na medida do necessário para manutenção da família, sejam preservados 

de qualquer constrição judicial. Mas o legislador poderia ter sido mais técnico ao tratar da 

questão. 

A inclusão das benfeitorias no texto somente se justifica em relação àquelas que por 

ventura possam ser levantadas. Realmente, na medida em que as benfeitorias são tidas como 

acessórios da coisa (art. 96 do Código Civil), não há mesmo razão para que elas pudessem ser 

penhoradas separadamente da coisa principal. Afinal, nos termos do art. 92 do Código Civil 

considera-se bem acessório aquele cuja existência supõe a do principal. Como a Lei nº 

8.009/90 estendeu a impenhorabilidade às benfeitorias de qualquer natureza (vale dizer, 

necessárias, úteis ou voluptuárias)144, depreende-se que mesmo aquelas que possam ser 

levantadas, sem detrimento da casa, estão a salvo de constrição. Uma piscina removível, por 

exemplo, fabricada com material plástico ou similar, não pode ser penhorada, ainda que 

passível de ser levantada para instalação em outro imóvel. 

Tem-se ainda que a qualificação de uma benfeitoria como voluptuária desafia  a 

verificação de sua destinação, de forma que uma piscina pode tanto ser um equipamento de 

                                           
143 SILVA, Enio Moraes. Considerações críticas sobre o novo bem de família. Curitiba: Juruá, 1993. p. 31. 
144 Nos termos do art. 96 do Código Civil “as benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis e necessárias. § 1º São 

voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que  o tornem mais 
agradável ou sejam de elevado valor. § 2º São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. § 3º São 
necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore”.(BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 14 nov. 2018). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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lazer, como instrumento destinado a tratamento médico, indispensável em alguns 

procedimentos de reabilitação física. 

 

4.5 EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE OS DE USO PROFISSIONAL 

 

Consta ainda do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.009/90 que também são 

impenhoráveis os equipamentos, inclusive  aqueles de uso profissional. 

A norma era absolutamente desnecessária na medida em que, na época de sua edição, 

o art. 649, V, do Código de Processo Civil de 1973, então vigente, já estabelecia que “são 

absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, os utensílios e os instrumentos, 

necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão”, norma que foi repetida no inciso V 

do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015. 

Aliás, pode-se dizer que tanto no Código de Processo Civil  revogado (1973), como no 

em vigor (2015), a proteção se mostra até mais ampla, pois coloca esses bens a salvo da 

penhora de forma irrestrita, pouco importando o local em que encontram, enquanto a Lei nº 

8.009/90 se destina proteger apenas aqueles bens que se acham no âmbito residencial.   

Em relação aos veículos, prevalece o entendimento no sentido de que a 

impenhorabilidade incide somente aqueles que sejam essenciais para o exercício da atividade 

profissional do devedor, na linha do seguinte precedente: 

 

Assim, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre 
no caso dos taxistas (REsp 839.240/CE, rel. min. Eliana Calmon, Segunda Turma, 
DJ de 30.08.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, 
rel. min. Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ, de 27.05.96), ou na hipótese de o 
proprietário ser instrutor de auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como 
‘útil’ ou ‘necessário’ ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o 
terceiro interessado, fazer prova dessa ‘necessidade’ ou ‘utilidade’. Do contrário, os 
automóveis passarão à condição de bens absolutamente impenhoráveis, 
independentemente de prova, já que, de uma forma ou de outra, sempre serão 
utilizados para o deslocamento de pessoas de suas residências até o local de 
trabalho, ou do trabalho até o local da prestação do serviço (REsp n. 1.196.142/RS, 
min. Castro Meira) . 

 

Verifica-se assim que a tendência da jurisprudência, em relação aos automóveis, é 

adotar interpretação restritiva, sob pena de os veículos adquirirem o status de bens 

impenhoráveis, porque evidentemente sempre terão alguma utilidade a quem os possui. Na 

maioria das vezes o veículo se apresenta como um facilitador do trabalho, o que não o torna 

essencial para o desempenho da atividade. 
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Tem-se ainda que já se reconheceu a possibilidade de penhora de bicicletas e 

motocicletas, mas é inimaginável supor a possibilidade de constrição de brinquedos, ainda 

que motorizados, ou de equipamentos de transporte individual de pessoa deficiente, caso das 

cadeiras de rodas, embora alguns desses equipamentos sejam sofisticados e de elevado valor.  

 

4.6 OUTROS BENS MÓVEIS 

 
Também estão a salvo de penhora os móveis que guarnecem a casa, desde que 

quitados. Como bem observa Álvaro Villaça Azevedo, o legislador empregou impropriamente 

a palavra casa, quando melhor seria que dissesse residência, termo bem mais abrangente. O 

mesmo autor também assevera que a expressão desde que quitados não é das mais felizes145. 

Seguramente o legislador quis ressalvar o crédito do fornecedor da mobília, autorizando que 

os móveis sejam por ele penhorados por falta de pagamento. Aliás, convém lembrar que tais 

bens poderão até mesmo ser retomados em caso de rescisão do contrato de compra e venda, 

pois nada impede que bens destinados a guarnecer uma residência sejam objeto de contrato de 

compra e venda com reserva de domínio146, ou ainda sejam dados em alienação fiduciária, nos 

termos do Decreto-Lei nº 911/69147. A ressalva estaria melhor agasalhada dentre as exceções 

contempladas no art. 3º da Lei nº 8.009/90. 

A tarefa mais penosa, quer do intérprete, quer do aplicador do direito, é a de definir se 

o legislador pretendeu proteger somente os móveis essenciais à habitalidade do imóvel, ou 

todos aqueles que guarnecem a residência. O art. 2º, caput, da Lei nº 8.009/90, dispõe que são 

excluídos da impenhorabilidade os veículos de transporte, bem como obras de arte e adornos 

                                           
145 AZEVEDO, Álvaro Villaça.  Bem de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 177. 
146 “Cláusula estipulada em contrato de compra e venda, em regra de coisa móvel infungível, em que o vendedor 

reserva para si a sua propriedade até o momento em que se realize o pagamento integral do preço. É muito 
comum esse pacto nas vendas a crédito, com investidura do adquirente, desde logo, na posse do objeto alienado, 
subordinando-se a aquisição do domínio à solução da ultima prestação. Trata-se de condição suspensiva, em que 
o evento incerto e futuro é o pagamento integral do preço; suspende-se a transmissão da propriedade até que se 
tenha o implemento da condição. Efetuado o pagamento integral do preço ajustado, a transferência do domínio 
opera-se automaticamente. Logo, se o preço não é pago integralmente, o  comprador não adquire a propriedade, 
e o vendedor pode optar entre a reclamação do preço e a recuperação da coisa por meio de ação de reintegração 
de posse”. (DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Saraiva: São Paulo, 1998. p. 159. v. 4.) 

147 Nos termos do art. 66, caput, da Lei nº 4.728/65, com redação data pelo Decreto-Lei nº 911/69, “a alienação 
fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, 
independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e 
depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem, de acordo com a lei civil e penal”. 
(BRASIL. Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965 . Disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o 
seu desenvolvimento. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 jul. 1965. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4728.htm>. Acesso em: 08 nov. 2018).  
Cumpre destacar, ainda, que na objetiva lição de José Carlos Moreira Alves, a alienação fiduciária tem natureza 
contratual (MOREIRA ALVES, José Carlos. Da alienação fiduciária em garantia. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1987. p. 51). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4728.htm
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suntuosos. Por conta disso, muitos defendem que não cabe invocar o critério da essencialidade 

do bem para verificar se ele está ou não a salvo da penhora. Em outros termos, defendem que 

todos os móveis que guarnecem a residência de uma família são impenhoráveis, excetuando-

se, evidentemente, apenas as obras de arte e os adornos suntuosos. Nessa linha decidiu o E. 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

O direito pretoriano da Corte, na exegese dos art. 1º e 2º da Lei 8.009/90, construiu 
que o texto legal afasta da excutição o imóvel residencial próprio do casal, ou da 
entidade familiar (bem de família), compondo-se-o também de seus equipamentos e, 
entre tais encontra-se o aparelho de TV que, por ser em cores, não se a tem como 
adorno suntuoso. É que tal bem, extremamente corriqueiro e adquirido por pessoas 
de baixa renda, geralmente comercializada no tipo colorido, como veículo de difusão 
da cultura, da cidadania, da educação das camadas sociais carentes e, enfim, de 
utilidade pública, não pode ser tida no conceito de objeto de adorno ou de luxo” 
(Recurso Especial nº 50.313-2, de São Paulo, Rel. Ministro Waldemar Zveiter).148 
149  

 

Outros sustentam que somente a interpretação ampliativa do texto legal pode levar à 

inclusão de bens supérfluos e de lazer no rol dos impenhoráveis. Defendem que a lei tem por 

objetivo proteger os bens patrimoniais essenciais à habitalidade, neles não se podendo 

enquadrar, por exemplo, bens de entretenimento, como o televisor, aparelhos de som e de 

reprodução de vídeos e outros eletrodomésticos semelhantes, pois os princípios informativos 

da lei em exame visam evitar a situação de penúria, com sacrifício da família do devedor, 

evitando que fique desprovida de um teto ou de bens necessários para uma vida condigna. 

Houve certa resistência inicial à Lei nº 8.009/90, o que levou a prevalecer, quando de sua 

edição, a interpretação restritiva150. Nessa linha, decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de 

São Paulo: “[...] Penhora - Lei 8.009/90 - Bens penhorados: televisor e freezer - 

Admissibilidade - Bens não incluídos dentre aqueles indispensáveis à manutenção e proteção 

da família - Recurso não provido”.151 

                                           
148 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. REsp. 50313 SP 1994/0018835-8. Ministro Relator: Waldemar 

Zveiter. Data de Julgamento: 16/08/1994. Data de Publicação: 05/09/1994. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018. 

149 Decisão invocada pelo Juiz Relator do Agravo de Instrumento nº 1.010.834-0, da Comarca de Presidente 
Prudente, em V. Acórdão da 10ª Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, de 08.05.2001, 
que, por votação unânime, declarou que são impenhoráveis vídeo-cassete, forno micro-ondas, escrivaninha, 
cadeira giratória, mesa para computador e aparelho de ar condicionado.  

150 Aliás, houve até quem suscitasse, e com argumentos que merecem absoluto respeito, a inconstitucionalidade 
da Lei nº 8.009/90, a exemplo de Carlos Callage no bem fundamentado artigo Inconstitucionalidade da Lei 
8.009, de 29 de março de 1990.(Impenhorabilidade do imóvel residencial). (CALLAGE, Carlos. 
Inconstitucionalidade da Lei 8.009, de 29 de março de 1990 (Impenhorabilidade do imóvel residencial). 
Revista dos Tribunais,  São Paulo, ano 79, v. 662, p. 58-63, dez. 1990. p. 58-63). 

151 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 253.409-2, da Comarca de Pres. Prudente. 
Desembargador Relator: Debatin Cardoso. Data de julgamento: janeiro de 1995. Disponível em: <https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018. 
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 Embora em um primeiro momento a Lei nº 8009/90 tenha gerado muita perplexidade 

e decisões conflitantes, o Poder Judiciário acabou por pacificar o entendimento no sentido de 

que o legislador pretendeu proteger os móveis essenciais à habitalidade do imóvel, bem como 

os que ordinariamente guarnecem as residências brasileiras, o que acabou por abarcar 

praticamente a impenhorabilidade de todos os eletrodomésticos, salvo aqueles que se 

apresentarem em duplicidade. 

 Para demonstrar a dificuldade inicial de aplicação da lei da impenhorabilidade em 

relação aos móveis, oportuno dar notícia do seguinte caso pitoresco: em uma execução fiscal 

prestigiou-se em primeira instância a penhora de um televisor, um aparelho reprodutor de 

vídeos (na época conhecido como videocassete, atualmente superado pela tecnologia) e um 

aparelho de som, reputando-se que tais bens não estavam incluídos dentre os bens 

indispensáveis à habitalidade condigna da família (Proc. nº 1.493/93 – Serviço do Anexo 

Fiscal da Comarca de Presidente Prudente).  Inconformados, os executados recorreram ao 

Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo o agravo distribuído para a Sexta Câmara de Direito 

Público daquele Tribunal, que deu provimento parcial ao recurso para excluir da constrição o 

televisor e o videocassete, “por integrarem as exigências mínimas da vida moderna”, 

mantendo a penhora do aparelho de som, considerado um plus dentre os equipamentos 

penhorados (Agravo de Instrumento nº 009.168-5/0, da Comarca de Presidente Prudente, em 

que foi relator designado o desembargador Vallim Bellocchi; j. 20.05.1996). A decisão não 

foi unânime, porque o desembargador Telles Correia, divergindo em parte, votou no sentido 

de que o vídeo cassete é que constituía bem supérfluo, longe estando de se tratar de coisa 

indispensável, “até porque tal aparelho não existe na maior parte dos lares brasileiros, 

servindo-se a complemento de lazer, bem por isso prescindível”. Arrematou o desembargador 

que “o televisor, entretanto, integrou-se de modo arraigado no dia a dia do povo, sobretudo 

dentre os moradores em cidades urbanas, expressando a abstenção de seu uso intolerável 

castigo, e o mesmo pode afirmar-se quanto ao aparelho de som”.  Mas a divergência foi mais 

ampla: o desembargador Afonso Faro votou no sentido de que a penhora fosse preservada 

sobre todos os bens constritos (televisor, videocassete e aparelho de som), porque “não se 

constituem móveis cujo uso seja indispensável. A Lei nº 8.009/90 objetiva proteger a família 

da perda de bens que lhe propiciem a continuidade da vida, dentro de certa normalidade. A 

residência, mesa, cadeira, fogão, camas, enfim, móveis indispensáveis”.  Inconformada com a 

exclusão do aparelho de som, foi a vez de a Fazenda Pública recorrer, tendo manejado 

Recurso Especial, que foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.  
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Foi relator o ministro Milton Luiz Pereira que ressaltou entender que aqueles bens 

deveriam ser penhorados, mas mantinha a decisão do Tribunal de Justiça, curvando-se à 

jurisprudência predominante naquela Corte, que deixou órfão seu entendimento (Recurso 

Especial nº 123.673, de São Paulo (1977/0018146-4, j. 17.08.2000).  

Fez questão o ministro relator, de registrar sua posição acerca da questão, manifestada 

em julgamento anterior: 

 

[...] faz-se ressoar que a lei objetiva proteger os bens patrimoniais familiares 
essenciais à habitalidade, neles não se podendo enquadrar bens de entretenimento. 
Somente a interpretação ampliativa do texto legal poderia incluir bens voluntários e 
de lazer impenhoráveis. Não é o caso, pois, do televisor, ao contrário, por exemplo, 
da geladeira, de obrigatória demanda para conservar alimentos perecíveis. Já o 
televisor não poderá ser considerado como indispensável ao guarnecimento da casa. 
Separar o televisor como bem impenhorável será malferir o alcance social da Lei 
8009/90, cuja inspiração maior e por finalidade proteger o devedor e sua família das 
agruras de viver sem o mínimo de condições de comodidade ou habitalidade, 
andante, não albergando os bens destinados ao entretenimento TV, vídeos, aparelhos 
de som: não se incluem entre os imprescindíveis ao guarnecimento da moradia. 
Penso que o entendimento contrário seria favorecer a relapsia dos devedores, 
protegê-los, contraria o escopo da lei que é somente o de evitar a situação de 
penúria, com o sacrifício da família do devedor, deixando desprovida de um teto ou 
de bens necessários para uma vida condigna152.. 

 

Embora tenha prevalecido na jurisprudência o entendimento no sentido de que o 

televisor e o aparelho de som estão a salvo da penhora, assim se firmou porque tem imperado 

que tais bens ordinariamente integram a mobília das famílias brasileiras. Por conta disto, 

revela-se mais razoável que deve o juiz examinar, caso a caso, a natureza do bem constrito, 

podendo decretar a subsistência de sua penhorabilidade se se deparar com coisa que 

ordinariamente não é tida como indispensável, nem ordinariamente integra as mobílias das 

casas brasileiras.  

Nessa linha, que seguramente é a mais acertada, firmou-se entendimento de que, 

quando a residência é guarnecida com vários utilitários da mesma espécie, a 

impenhorabilidade deve ficar restrita àqueles necessários ao funcionamento do lar, ainda que 

mais de uma unidade deva ser preservada. Veja-se o seguinte precedente que, pela 

objetividade, merece destaque: 

 

Processual.  Impenhorabilidade. Lei 8.009/90. Único Televisor. Existência de Vários 
Televisores. I – A Lei 8.009/90 foi concebida para garantir a dignidade e 
funcionalidade do lar. Não foi propósito do Legislador, permitir que o pródigo e o 
devedor contumaz se locupletem, tripudiando sobre seus credores. II – Na 

                                           
152 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. REsp. 31.930-8 SP 1993.0002716-6.  Ministro Relator: Milton Luiz 

Pereira. Data de Julgamento: 14/12/1994, v.u. 
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interpretação da Lei 8.009/90, não se pode perder de vista seu fim social. III – A 
impenhorabilidade não se estende a objeto de natureza suntuária. IV – Se a 
residência é guarnecida com vários utilitários da mesma espécie, a 
impenhorabilidade cobre apenas aqueles necessários ao funcionamento do lar. Os 
que excederem o limite da necessidade podem ser objeto de constrição. V – Se 
existem, na residência, vários aparelhos de televisão, a impenhorabilidade protege 
apenas um deles.153 154 
 

Questão para a qual o legislador não atentou, certamente porque não usual no Brasil, 

merece exame. Trata-se das moradias que são montadas em veículos rodoviários (conhecidos 

como trailers ou motor-home) ou em embarcações, que podem ficar ancoradas em um porto 

marítimo ou fluvial155. Realmente, nada impede que uma pessoa delibere morar, em caráter 

                                           
153 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 109351 RS 1996/0061635-3. Ministro Relator: Humberto 

Gomes de Barros. Data de Julgamento: 01/07/1997. Data de Publicação: 25/05/1998. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018. 

154 Nessa mesma linha de entendimento:  
EMENTA: “Móveis. Impenhorabilidade. A Lei 8.009/90 fez impenhoráveis, além do imóvel residencial próprio 
da entidade familiar, os equipamentos e móveis que o guarneçam, excluindo veículos de transporte, objetos de 
arte e adornos suntuosos. O favor compreende o que usualmente se mantém em uma residência e não apenas o 
indispensável para fazê-la habitável. Devem, pois, em regra, ser reputados insusceptíveis de penhora aparelhos 
de televisão e de som” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 136.678/SP. Ministro Relator: Eduardo 
Ribeiro. Data de julgamento: 17/04/1995. Data de Publicação: 15/05/95. 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018). 
EMENTA: “Processual Civil. Lei 8.009/90. Superveniência. Penhora levada a efeito antes de sua vigência. 
Desconstituição. Direito Transitório. Aparelho de televisão e geladeira. Impenhorabilidade. Hermenêutica. 
Recurso Provido. I – A Lei nº 8.009/90, de aplicação imediata, incide no curso da execução se ainda não 
efetuada a alienação forçada, tendo o condão de levantar a constrição sobre os bens afetados pela 
impenhorabilidade. II – A referida Lei, ao dispor que os equipamentos, inclusive os móveis que guarnecem a 
residência, são impenhoráveis, não abarca tão-somente os indispensáveis à moradia, mas também aqueles que 
usualmente, integram uma residência, como geladeira, mesa e televisão, que não se qualificam como objetos de 
luxo ou adorno. III – Ao juiz, em sua função de intérprete e aplicador da lei, em atenção aos fins sociais a que 
ela se dirige e às exigências do bem comum, como admiravelmente adverte o art. 5º, LICC, incumbe dar exegese 
construtiva e valorativa que se afeiçoe aos seus fins teleológicos, sabido que ela deve refletir não só os valores 
que a inspiraram mas também as transformações culturais e sócio-políticas da sociedade a que se destina” 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 106.051/SP. Ministro Relator: Sálvio de Figueiredo. Data de 
julgamento: 17/11/1996. Data de Publicação: 09/12/1996. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018). 
EMENTA: Processual Civil. Bem de Família. Impenhorabilidade. Lei 8.009/90. A impenhorabilidade 
proclamada pela Lei 8.009/90 objetiva proteger bens patrimoniais familiares essenciais à habitabilidade 
condigna. Essa inspiradora proteção social, com origem no homestead (EUA), objetiva manter as guarnições da 
casa, protegendo o devedor das agruras de vivem sem o mínimo de condições de comodidade. 2. Excluídos os 
veículos de transporte, objetos de arte e suntuosos, o “favor compreende o que usualmente se mantém em uma 
residência e não apenas o indispensável para fazê-la habitável. Devem, pois, em regra, ser reputados 
insusceptíveis de penhora aparelhos de televisão e de som” (Resp. 136.678/SP – Rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. 
Jurisprudência uniformizadora da Corte Especial (102.000/SP – Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). 4. 
Recurso não provido (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. nº 123.673 SP. Ministro Relator: Milton 
Luiz Pereira. Data de Julgamento: 17/08/2000. Data de Publicação: 16/10/200. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018). 

155 A questão não é nova, tanto que, a propósito deste assunto, a Revista Náutica nº 164, de 2002, contém 
interessante artigo intitulado “Meu barco, meu lar” de Antonella Kann em que retrata “o modo inglês de morar 
sobre as águas”. (KANN, Antonella. Meu barco meu lar. In: Revista Náutica, São Paulo, p. 56-59, abr. 2002.  
p. 56).  Sobre o mesmo tema a Revista Classe nº 92/2002 relata no artigo De volta para Casa a aventura de um 
casal de Cuibá-MT que saiu de São Paulo com destino ao Alasca a bordo de um motor-home  montado sobre um 
caminhão Scania equipado com cama, geladeira, fogão, chuveiro e ar condicionado, percorrendo 80 mil 
quilômetros, por 16 países. (Revista Classe São Paulo: Ed. JSJ , nº 92, p. 89, abril/.junho. 2002). 
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permanente, com a família, em um veículo adaptado especialmente para esse fim, e isto 

realmente às vezes ocorre. 

Como visto, o art. 1º da Lei nº 8.009/90 estabelece expressamente a impenhorabilidade 

do imóvel residencial e o art. 5º é preciso ao dispor que “para os efeitos de impenhorabilidade, 

de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela 

entidade familiar para moradia permanente”156. Por outro lado, o art. 2º, caput, da mesma lei 

exclui desse manto protetor “os veículos de transporte”. 

Diante da dicção de tais dispositivos, estariam tais veículos vulneráveis à penhora? 

Certamente não. Primeiro porque o objetivo maior do legislador foi o de proteger a família 

assegurando-lhe a intangibilidade da moradia. Como todos são iguais perante a lei, aqueles 

que estabelecem moradia em veículo adaptado especialmente para esse fim, não podem ser 

deixados à margem de tão significativa proteção legal. Em segundo lugar, tais veículos, uma 

vez adaptados para servir como moradia, não podem mais ser considerados simplesmente 

como veículos de transporte, como está no caput do art. 2º da Lei nº 8.009/90. 

 

4.7 DIREITOS DE USO DE LINHA TELEFÔNICA 

 

Ainda que a título de registro histórico, e para demonstrar a pertinência do Direito ao 

momento social e econômico em que é aplicado, necessário lembrar que na época da edição 

de Lei nº 8.009/90, no Brasil as linhas telefônicas ainda tinham elevado valor econômico, por 

conta do que eram  constantemente alvos de penhora, o que gerou interessante debate sobre a 

possibilidade ou não da constrição dos direitos de uso de linha telefônica instalada em 

residência, posto que disto o legislador não tratou.  

Sobre tal questão, pronunciou-se o então ministro Sálvio de Figueiredo, da 4ª Turma 

do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 18.458, procedente de São 

Paulo, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa: 

 

I. A Lei nº 8.009/90 veio estabelecer exceção à regra da penhorabilidade, com clara 
intenção de proteger a residência da família e não de favorecer o devedor 
inadimplente. Destarte, o que não figura no texto da lei não pode ser protegido com 

                                           
156 BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 29 mar. 1990. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8009.htm>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8009.htm
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a impenhorabilidade. II. O direito de uso de linha telefônica não se enquadra no 
benefício da Lei 8.009/90157. 

  

A preocupação com o inadimplemento deliberado abriu entendimento inicial de que a 

Lei nº 8.009/90, por se tratar de norma de caráter excepcional, não admitia interpretação 

ampliativa capaz de colocar sob seu manto protetor situações nela não contempladas. Como já 

mencionado, quando de sua edição, a novidade legislativa chegou a ser conhecida por Lei do 

Calote. Esse entendimento, porém, não se firmou naquela Corte, onde reiteradas decisões 

proclamaram que “a linha telefônica, em face de sua essencialidade para a vida familiar, é de 

ser considerada como integrante da residência e, portanto, insuscetível de penhora” (REsp. nº 

39970-RJ, em que foi relator o ministro Aldir Passarinho Júnior; DJ de 19.02.2001, p. 171), 

contagiando instâncias inferiores. Neste mesmo sentido os seguintes precedentes: REsp. nº 

64.629-SP (RSTJ 76/294), Resp. 74.163-RS, Resp 167892-SP, Resp. nº 111.088-RS, 

Resp.160.695-RS, Resp. 167.892-SP, dentre muitos outros.  

Assim, a jurisprudência se firmou pela impenhorabilidade do direito de uso de linha 

telefônica, não por constituir bem supérfluo, mas sim porque integrante do imóvel residencial 

da entidade familiar e indispensável à vida moderna. 

De qualquer forma, com a nova sistemática que norteia as telecomunicações no Brasil, 

a questão perdeu interesse. Como se sabe, há muito tempo os usuários não adquirem mais 

direitos de uso das linhas, recebendo sinais telefônicos a título de prestação de serviços 

tarifados. Por conta disto, o serviço de telefonia tem se assemelhado ao fornecimento de 

energia elétrica, não gerando propriedade. Embora os direitos dos titulares de linhas 

telefônicas tenham sido preservados, o novo sistema de acesso aos serviços implicou na 

verdadeira neutralização de seu valor econômico, tanto que, na prática, remetidos para o rol 

de coisas fora do comércio, em face do que deixaram de ser atrativos para garantia de 

execuções. 

 

4.8 MÓVEIS DO POSSUIDOR DO IMÓVEL RESIDENCIAL 

 

Os bens móveis da família não precisam estar instalados em imóvel próprio para que 

sejam considerados como bem de família legal. Residindo a família em imóvel alheio, os 

                                           
157 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 18.458 SP. Ministro Relator: Sálvio de Figueiredo. Data de 

Julgamento: 09/10/1995. Data de Publicação: 25/10/1995. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018. 
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móveis que guarnecem a residência se acham, automaticamente, sob o manto protetor da Lei 

nº 8.009/90. 

É certo que o parágrafo único do art. 2º da lei em exame refere-se especificamente aos 

bens do locatário instalados em imóvel locado. A doutrina cuidou logo de ressaltar que 

referido dispositivo também se aplica ao comodatário do imóvel, ao compromissário 

comprador, ao usufrutuário e qualquer outro possuidor direto do prédio residencial. A objetiva 

lição de Álvaro Villaça Azevedo se mostra mais do que suficiente para afastar qualquer 

dúvida acerca da questão: 

 

A intenção do legislador foi, sem dúvida, a de proteger a família, não cabendo, pois, 
entendimento de que só o fez com relação à do locatário. Caso contrário, não teria 
sentido o texto da lei, discriminando e criando diferenças em situações iguais, 
quando identificadas pelo instituto da posse. Ou existe o direito de possuir (ius 

possidendi) do proprietário; ou o direito de posse (ius possessionis), do possuidor 
direto do imóvel, em que se localiza sua residência, com seus móveis próprios. Em 
ambas as situações, os móveis residenciais estão protegidos contra penhora158. 

 

Como não poderia ser diferente, este foi, de fato, o entendimento acolhido pela 

jurisprudência nacional, e que persiste até os dias atuais, de forma que aos móveis daquele 

que é apenas possuidor do imóvel residencial, aplicam-se as mesmas regras incidentes sobre 

os móveis de quem ocupa a residência como titular do domínio do imóvel. 

Cumpre acrescentar, ainda que, em relação aos móveis que guarnecem a residência a 

lei exige que eles estejam quitados (parágrafo único do art. 1º e parágrafo único do art. 2º). 

Assim sendo, o fornecedor do móvel pode reclamar a penhora do objeto vendido, caso o preço 

não tenha sido satisfeito. Em outros termos, os móveis poderão ser penhorados pelos 

respectivos alienantes, para satisfação de seus créditos relacionados diretamente com a venda 

deles, o que implica em outra exceção, por sinal salutar, ao princípio da impenhorabilidade. 

 

4.9 IMPENHORABILIDADE DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

O exame do rol dos dispositivos protetivos do patrimônio jurídico mínimo permite 

afirmar que não há nenhuma regra que exclua da penhora os animais domésticos, que podem 

ter valor econômico elevado, mas, a despeito da omissão legislativa, evidentemente estão eles 

a salvo da constrição para pagamento de dívidas. 

                                           
158 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 185. 
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Como aqui se tem demonstrado, o conceito de bem de família vem paulatinamente 

sendo ampliado nas últimas décadas, como forma de preservar o princípio da dignidade 

humana. Embora se trate de instituto inspirado na proteção do imóvel que abriga a família, 

não se pode negar que os animais domésticos integram esse ambiente protegido pelo 

legislador, tendo relevante papel na vida afetiva da família, especialmente havendo crianças 

que a integram. Alguns animais domésticos são inclusive utilizados em terapias de pessoas 

especiais. 

Não faz mínimo sentido impedir a penhora de mesas, cadeiras e outros objetos 

inanimados, e permitir, por exemplo, a constrição de um cão, ser senciente, que interage com 

os membros da família, sem contar que pode, inclusive, ser destinado à guarda. Sobre a 

questão tem-se a precisa lição de Tereza Rodrigues Vieira, para quem: 

 

Cumpre mencionar aqui a discussão atinente à penhora, se esta poderá ou não 
ocorrer em relação ao animal de estimação, como forma de coação ao pagamento 
pelo devedor. Em decorrência do afeto em relação ao animal, o credor aposta no 
imediato pagamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem estendido o 
entendimento acerca da penhora do bem de família, resguardando a acepção ampla 
da entidade familiar. Em recurso junto ao STJ, que teve como relator o ministro 
Villas Bôas Cueva, da Terceira Turma, entendeu que: ‘O conceito de entidade 
familiar deve ser entendido à luz das alterações sociais que atingiram o direito de 
família’. (STJ, 2013, p.1) Aqui poder-se-ía incluir o animal de estimação que tem 
estreitos vínculos de afeto com a família, ademais, trata-se de um ser vulnerável que 
demanda proteção159. 

 
 

Neste contexto, até mesmo os mais conservadores em relação à situação jurídica dos 

animais no âmbito do Direito, encontrarão razões para obstar a penhora de animais de 

estimação, atribuindo-lhes a mesma proteção que recebe o bem de família, acerca do que é 

possível alinhar os seguintes argumentos: 

1º Os animais são seres sencientes, ou seja, têm capacidade se sentir, inclusive 

manifestações de afeto, e não coisas, de forma que o direito caminha para o reconhecimento 

de que são sujeitos e não objeto de direitos, o que induz que são merecedores de proteção 

especial. 

2º Já se acha firmado o reconhecimento da família pluriespécie, que abarca os animais 

que a compõe, à qual se aplica as normas que regem o Direito de Família para o melhor 

interesse de seus membros e do próprio animal. Um ser que merece posição tão elevada no 

                                           
159 VIEIRA, Tereza Rodrigues.  Biodireito, animal de estimação e equilíbrio familiar: apontamentos iniciais. 

Revista de Biodireito e Direito dos Animais. Disponível em: 
<http://indexlaw.org/index.php/revistarbda/article/view/280>. Acesso em: 03 jun. 2018. 
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âmbito do direito, especialmente na seara do Direito de Família, ramo nobre de nosso 

ordenamento jurídico, não pode ser tratado fora dele como simples “coisa” passível de 

penhora para satisfação de dívida. 

3º  O afeto constitui patrimônio imaterial da maior importância no âmbito dos direitos 

da personalidade, e penhorar um animal doméstico implica em penhorar o afeto que o 

proprietário nutre por ele, o que extrapola os limites materiais e econômicos do bem constrito, 

intervindo diretamente nos sentimentos afetivos do titular, que, por óbvio, são impenhoráveis.  

Como se vê, a despeito da omissão legislativa não faltam fundamentos jurídicos para 

sustentar a impenhorabilidade dos animais domésticos. 

 

4.10 EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE 

 

O primeiro efeito do bem de família é tornar o bem afetado impenhorável, isto é, livre 

de constrição judicial para pagamento de dívidas, salvo nas hipóteses expressamente 

excepcionadas pelo legislador, o que permite afirmar que a impenhorabilidade aqui 

proclamada é relativa e não absoluta. 

Como se viu, o objetivo primordial do instituto é garantir um asilo fundamental à 

família, preservando a residência e os móveis ordinários que a guarnecem, e que se revelem 

indispensáveis para habitalidade e vivência digna do grupo familiar. Não chega ao ponto, 

porém, de dispensar a família do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens afetados, na 

linha de entendimento de que os interesses privados não podem prevalecer sobre os interesses 

coletivos, e que tem determinado o norte do direito moderno dos povos desenvolvidos. 

A Lei nº 8.009/90 contempla, no art. 3º, as hipóteses em que o bem de família legal 

não está livre de penhora, a saber: 

 

 I. (revogado pela Lei Complementar nº 150, de 1º de julho de 2015, que dispõe 
sobre o contrato de trabalho doméstico).  
II. pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à 
aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do 
respectivo contrato; 
III. pelo credor 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 dívida; (Redação dada pela Lei nº 13.144, 
de 06/07/2015).  
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; 
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VII. por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído 
pela Lei nº 8.245, de 1991)160 

 

Necessário examinar, uma a uma, as exceções contempladas pelo legislador, 

equacionando seu alcance e entendimento, mas não se pode deixar de cuidar da recente 

revogação do inciso I do art. 3º da lei em exame, que permitia a penhora do bem de família 

em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições 

previdenciárias.  

A proteção dos créditos dos trabalhadores da própria residência e as respectivas 

contribuições previdenciárias foram extirpadas da Lei nº 8.009/90 pela Lei Complementar nº 

150, de 1º de julho de 2015, que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico, o que 

configura, ainda que por via transversa, fortalecimento do instituto do bem de família. 

Antes da revogação, entendia-se que, ao proteger os trabalhadores da própria 

residência, a norma não se restringia àqueles que prestavam serviços com vínculo 

empregatício (no caso os empregados domésticos)161, mas a todos quantos prestassem algum 

tipo de serviço remunerado à família, ainda que na condição de prestador autônomo. Assim, 

se um encanador ou eletricista fosse contratado para reformar as instalações da casa e não 

recebesse pelo serviço prestado, o bem de família poderia ser penhorado para satisfação de 

seu crédito. 

Por outro lado, a norma não protegia, por exemplo, um empregado do dono do imóvel 

que lhe preste serviços no desempenho de atividade profissional ou econômica, ainda que tal 

atividade fosse desenvolvida na própria casa. Se o titular do bem de família fosse um 

comerciante de sapatos, os quais mantinha estocados na própria residência, e contratasse 

alguém para auxiliá-lo nas vendas ou no controle do estoque, entendia-se que o bem de 

família não poderia ser atingido, por penhora, para satisfação de créditos trabalhistas de tal 

empregado, a despeito dele, eventualmente, ter como local de trabalho a própria residência. É 

que, na hipótese, não há vinculação direta dele com a família, mas sim com a atividade 

econômica a que se acha engajado. 

As contribuições previdenciárias devidas em função dos serviços prestados pelos 

trabalhadores da própria residência, se não satisfeitas, também ensejavam a penhora do bem 

                                           
160 BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 29 mar. 1990. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8009.htm>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

161 Empregado doméstico é aquele que presta serviços de natureza contínua mediante remuneração mensal, a pessoa 
ou família, no âmbito residencial destas, em atividades sem fins lucrativos. A relação de emprego com essas 
características é regida pela Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 71.885, de 
09 de março de 1973 (DESIDERE, Susy Lani. Empregado Doméstico. Campinas: Julex Livros, 1998. p. 11). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8009.htm
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de família, em sede de execução fiscal, o que igualmente não é mais possível em face da 

alteração legislativa em exame. 

Como a revogação se deu por meio da lei que regulamentou o trabalho doméstico, 

evidente que derivou de política legislativa, praticada mais para diminuir os riscos 

patrimoniais de contratar esta modalidade de empregado, do que propriamente para fortalecer 

o instituto do bem de família. 

Da tramitação do processo no Congresso Nacional se extrai apenas que foi retirada a 

possibilidade de penhora do bem de família nas execuções derivadas de reclamação 

trabalhista, de autoria de empregado doméstico, porque tal hipótese foi reputada injusta, de 

forma que a providência teve por escopo a pacificação das relações sociais. Evidente que o 

propósito foi eliminar, ou no mínimo diminuir, os riscos trabalhistas e estimular contratações 

de empregados domésticos o que, como afirmado, por via transversa acabou por fortalecer o 

instituto do bem de família. 

Com a revogação do inciso I do art. 3º da Lei nº 8.009/90, subsistem as seguintes 

possibilidades de penhora do bem de família: 

 

4.10.1 Para proteção do crédito decorrente do financiamento  destinado à construção ou  

à aquisição  do imóvel 

 

A norma em exame evita, de forma salutar, o enriquecimento ilícito. Evidente que 

quem obtém empréstimo para adquirir um imóvel residencial ou levantar uma construção de 

mesma natureza, ainda que destinada ao abrigo da família, não pode querer que o imóvel 

sobre o qual a construção foi levantada fique a salvo de penhora. Não fosse tal exceção, 

estaria o mutuário, na prática, dispensado da obrigação de pagar, o que não faria sentido. 

Convém registrar que no caso da construção, não é somente a obra levantada que será 

alvo de penhora, mas o imóvel como um todo, posto que, como já apontado anteriormente, 

nosso sistema legal não contempla a possibilidade da penhora recair apenas sobre a 

construção, sem constrição do terreno no qual foi levantada. Edificada uma casa em um 

terreno, ocorre a aderência por acessão. O crédito obtido para a execução da obra poderá, se 

não for pago, gerar a penhora do bem. 

Entende-se que créditos decorrentes da compra de materiais de construção 

empregados, quer para levantamento da obra, quer para sua reforma, igualmente justificam o 

afastamento da impenhorabilidade do bem, quando não honrados. Se não fosse assim, quem 
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não tivesse outros bens jamais conseguiria crédito para reformar a própria casa, restrição que 

não se coaduna com o propósito protetivo da lei. 

A expressão “no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo 

contrato” era absolutamente desnecessária. A possibilidade da penhora do bem não implica 

em ampliação ou diminuição do crédito, que haverá de ser satisfeito por inteiro, abarcando os 

respectivos acessórios como juros, multas e encargos decorrentes do processo, como custas, 

diligências, avaliações e honorários advocatícios. 

 

4.10.2 Proteção da pensão alimentícia 

 

O privilégio do crédito alimentar não pode ser afastado a qualquer pretexto, de forma 

que andou bem o legislador ao autorizar a penhora do bem de família para satisfação dessa 

modalidade de obrigação. 

Poder-se-á argumentar que tirando a própria casa do devedor de alimentos, acabaria 

ele colocado em situação tal que poderia inviabilizar, por completo, a continuidade da 

prestação alimentar. Além disso, outros integrantes da família acabariam desamparados. 

É certo que a Lei nº 13.144/2015 alterou o inciso III do art. 3º da Lei nº 8.009/90 para 

assegurar proteção ao patrimônio do novo cônjuge ou companheiro do devedor de pensão 

alimentícia, resguardando 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.  

A alteração legislativa era até desnecessária porque o art. 843 do Código de Processo 

Civil já dispõe que “tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do 

coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do 

bem”162, sem contar que a nova norma apenas positivou antigo posicionamento da 

jurisprudência nacional, o que induz que a alteração legislativa deu-se mais no plano formal 

do que prático (vg  decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 

697.893/MS, em que foi relator o ministro Jorge Scartezzini. J. em 21/07/ 2005 e  publ. no DJ 

de 01/08/2005, p. 470). 

De qualquer forma, ao permitir a penhora do bem de família para satisfação de crédito 

alimentar, o legislador sopesou o conflito de interesses, avaliou os direitos a serem protegidos 

                                           
162 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 16 mar. 2015. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 14 nov. 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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e fez uma opção em favor do credor de alimentos, na linha que é tradicional no direito, e 

assim deve ser porque o direito à vida é soberano e depende da preservação dos alimentos. 

Cumpre ponderar que faltou ao legislador criatividade para equacionar a questão, uma 

vez que há outra alternativa que melhor atende os interesses do credor de alimentos e da 

família que se acha instalada no imóvel residencial. Bastaria dispor que o juiz pudesse 

transferir o usufruto do imóvel do alimentante inadimplente para o alimentando. O imóvel 

seria preservado e o crédito alimentar acabaria satisfeito. Para retomar o usufruto o 

alimentante deveria demonstrar o restabelecimento do pagamento normal das prestações, e 

dar garantia de sua continuidade. Poderia também o legislador haver instituído um regime de 

administração supervisionada do imóvel, distribuindo os frutos entre o alimentando e a 

família do titular do bem. Em sede de lide que envolva prestações alimentícias, a experiência 

tem revelado que muitas vezes as partes se pacificam partilhando o pouco possível.  

Necessário lembrar que o legislador não estabeleceu a possibilidade de penhora apenas 

pelo credor de pensão alimentícia derivada das relações familiares, por conta do que o 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o credor de pensão derivada de ilícito também 

pode promover a constrição do bem de família, na linha do seguinte precedente: 

 

PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 
EXCEÇÃO. 1 - As exceções à impenhorabilidade, previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 
nº 8.009/90, não fazem nenhuma ressalva de se tratar de constrição decorrente ou 
não de ato ilícito, em virtude de acidente de trânsito. Precedentes das duas Turmas 
que compõem a Segunda Seção. 2 - Recurso especial conhecido e provido163. 

 

Trata-se de outro ponto da questão que exige melhor normatização, até porque a 

pensão alimentícia derivada de ilícito ordinariamente é fixada apenas com base na renda da 

vítima, sem observância do binômio necessidade do alimentado e capacidade do alimentando, 

que norteia os alimentos derivados do parentesco, complicador que não pode ser 

desconsiderado para evitar desequilíbrio que possa levar a soluções injustas. 

 

4.10.3 Proteção dos tributos 

 

O objetivo primordial do bem de família é garantir um asilo fundamental ao grupo 

familiar, preservando a residência e os móveis ordinários que a guarnecem, e que se revelem 

                                           
163 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 679456 SP. Ministro Relator: Fernando Gonçalves. Data de 

Julgamento: 20/11/2007. Data de Publicação: 03/12/2007 p. 310- RNDJ v. 99, p. 94. Disponível em: < 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6655/recurso-especial-resp-679456-sp-2004-0110100-7/inteiro-
teor-100015994>. Acesso em: 07 nov. 2018.  
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indispensáveis para habitalidade e vivência digna, mas tal não chega ao ponto de dispensar a 

família do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens afetados. Tal exceção deriva do 

entendimento de que os interesses privados não podem prevalecer sobre os interesses 

coletivos, e que tem determinado o norte do direito moderno dos povos desenvolvidos. 

Importante lembrar que tributos que não sejam derivados do próprio imóvel não 

autorizam a penhora do bem de família. Assim sendo, quem deve ICMS (imposto sobre 

circulação de mercadoria e serviços), ISS (imposto sobre serviços) ou qualquer outro tributo 

que não seja relativo ao prédio (vg IPTU e taxa de coleta de lixo), não pode ter a casa 

penhorada, na linha do seguinte precedente:  

 

Execução Fiscal. ISS. Penhora efetuada sobre imóvel do devedor. Bem que serve de 
moradia ao executado e sua família. Bem de família. Caracterização. 
Impenhorabilidade reconhecida. Recurso do Município não provido” (Agravo de 
Instrumento nº 2221444-86.2014.8.26.0000, da 18ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, em que foi relator o desembargador Carlos 
Violante). 

 

Correta a solução legal e judicial porque o Estado, a quem compete dar proteção à 

família, não pode querer que seu direito de receber o tributo se sobreponha ao direito à 

moradia do devedor. 

 

4.10.4 Execução de hipoteca sobre o imóvel 

 

Se o próprio titular do imóvel considerado como bem de família delibera oferecê-lo 

em garantia hipotecária, evidente que está dispensando a proteção oferecida pelo Estado.  

Nessa hipótese, não ocorrendo a satisfação voluntária da obrigação, a garantia será excutida, 

como de resto ocorre nas obrigações respaldadas em garantias reais. 

O legislador não exige nenhum procedimento especial para comprometimento do bem 

protegido pela Lei nº 8.009/90, aplicando-se, evidentemente, as regras gerais de direito. 

Assim sendo, se o imóvel pertencer a um casal, ou mesmo à pessoa casada, emerge a 

necessidade da outorga uxória ou marital, conforme o caso. 

   O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “em prestígio e atenção à boa-fé 

(vedação de venire contra factum proprium), à autonomia privada e ao regramento legal 

positivado no tocante à proteção do bem de família, conclui-se que, à vista da jurisprudência 

do STJ – e também em atenção ao disposto na Lei 8009/90 -, o proveito à família é presumido 

quando, em razão da atividade exercida por empresa familiar, o imóvel onde reside o casal 
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(únicos sócios daquela) é onerado com garantia real hipotecária para o bem do negócio 

empresarial” (EAREsp 848498-Pr, em que foi relator o ministro Luiz Felipe Salomão). 

 

4.10.5  Bem adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal    

condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens 

  

É evidente que nenhum bem adquirido com produto de crime merece qualquer 

proteção do legislador em favor do criminoso ou mesmo de sua família, daí porque não pode 

adquirir o status de bem de família. Além disso, em face do repúdio ao ilícito adotado como 

princípio pelo Direito, bens ordinariamente protegidos como bem de família perderão esta 

proteção se tal for necessário para ressarcimento da vítima. 

Para entendimento desta exceção, necessário ter em conta que o art. 43, I e II, do 

Código Penal, estabelece que se as penas restritivas de direito consistem na prestação 

pecuniária e na  perda de bens e valores164. 

A primeira parte do inciso VI do art. 3º da Lei nº 8.009/90 permite a penhora de bem 

“adquirido com produto de crime”. A redação do dispositivo, em que pese bem intencionada, 

não é das melhores. Basta atentar para a seguinte hipótese: Digamos que determinada pessoa é 

presa e condenada por tráfico de drogas. Fica demonstrado que durante longo tempo dedicou-

se exclusivamente a essa atividade ilícita. Todos os bens que adquiriu foram pagos com os 

lucros obtidos na venda de tóxicos, inclusive a casa em que reside sua família. Em virtude de 

ter sido presa, deixou de pagar mútuo que obteve em determinado banco, através de contrato 

de empréstimo pessoal.  

Pergunta-se: o banco credor poderá penhorar a casa, alegando que ela foi adquirida 

com produto de crime? Não, porque quando o legislador expressamente retirou do manto 

protetor da Lei nº 8.009/90 o bem “adquirido com produto de crime”, quis permitir seu 

confisco pelo Estado, se for o caso, ou a reversão a quem for o legítimo dono do dinheiro 

utilizado em sua compra (vítima de roubo, vg), ainda que se trate de residência que abrigue a 

família do criminoso.  

Não se pode imaginar, nem de longe, que o legislador tenha idealizado favorecer 

outros credores do criminoso, pois, se assim fosse, estes é que seriam beneficiados com o 

produto do crime.  Ademais, ordinariamente bens perdidos em virtude de imposição criminal 

destinam-se ao Fundo Penitenciário Nacional, salvo destinação especial, como a contemplada 

                                           
164 Estes incisos foram acrescentados ao art. 43 do Código Penal pela Lei nº 9.714/98. 
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no art. 243 da Constituição Federal que prevê a expropriação de glebas utilizadas 

indevidamente ao cultivo de drogas, que devem ser revertidas no assentamento de colonos, 

para cultivo de produtos alimentícios, ou destinadas a entidades  assistenciais165.  

A segunda parte do dispositivo refere-se a “sentença penal condenatória a 

ressarcimento, indenização ou perdimento de bens”.  De início cumpre observar que não há 

como conciliar a penhora com o perdimento de bens. A imposição de perdimento não induz 

penhora, mas retomada do bem declarado como perdido. Vê-se logo que nesta passagem 

também não adotou o melhor técnica o legislador. Sobra a alusão à “sentença penal 

condenatória a ressarcimento ou indenização”. Oportuna a objetiva lição de Luiz Regis Prado: 

 

A prestação pecuniária, insculpida no art. 43, I, do Código Penal, consiste no 
pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou 
privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um 
salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários mínimos. A prestação 
pecuniária, a bem da verdade, não passa de uma forma de reparação civil travestida 
de sanção criminal, a fim de facilitar seu cumprimento, já que o próprio legislador 
acrescenta que ‘o valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em 
ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários’ (art. 45, § 1º)166.  

 

Desta forma, se no juízo criminal, ao julgar ação penal instaurada em virtude de 

acidente de trânsito, por exemplo, o magistrado impor ao réu prestação pecuniária em favor 

da vítima, em sede de execução de tal julgado poderá operar-se a penhora do bem de família, 

face a exceção aqui em exame. Este, na verdade, o único rendimento prático que extrai do 

inciso VI do art. 3º da Lei nº 8.009/90. 

 

4.10.6 Obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação 

 

O inciso VII do art. 3º da Lei nº 8.009/90 foi acrescentado pelo art. 82 da Lei 8.245, de 

18.10.91 (Lei do Inquilinato), de forma que não constava do texto original do diploma em 

exame. O acréscimo se deu para encorajar o oferecimento de imóveis em locação, abrindo aos 

locadores uma porta para satisfação dos aluguéis e encargos decorrentes dos contratos de 

locação, em caso de inadimplemento. 

Com o advento da Lei nº 8.009/90, em sua versão original (sem tal dispositivo), os 

locadores passaram a exigir fiadores que tivessem bens penhoráveis, especialmente porque os 

                                           
165JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. Parte Geral. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 538. 
166 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 382. 
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móveis do inquilino foram expressamente referidos no parágrafo único do art. 2º como 

impenhoráveis. 

Fácil imaginar os transtornos que a lei causou ao mercado de locações de imóveis, 

pois nem todo inquilino tem condições de indicar fiador que tenha, além do imóvel em que 

reside, outros bens que possam garantir os encargos locatícios. 

O déficit habitacional que imperava no país, e que ainda se revela em algumas regiões, 

exigiu que uma brecha fosse aberta na proteção dispensada à família, para incentivar que o 

setor privado continuasse investindo no ramo de locações. 

Verifica-se assim que a exceção à impenhorabilidade, ora em exame, teve origem em 

política habitacional e foi assimilada porque o titular de um bem de família pode dispensar a 

proteção decorrente da Lei nº 8.009/90. É o que, em termos práticos, se dá em relação aos 

fiadores de locatários: abrem mão da impenhorabilidade de bens em benefício apenas dos 

locadores e assim agem para viabilizar a concretização de locações. 

Alguns doutrinadores de escol, dentre eles Álvaro Villaça Azevedo, entendem que no 

caso o fiador dá em hipoteca seu imóvel, de forma que a garantia adquire natureza de direito 

real, e em consequência se faz necessário inclusive o registro no serviço imobiliário 

pertinente167. A lei não faz tal exigência, cumprindo considerar que a prestação de fiança em 

contrato de locação já traduz renúncia à proteção decorrente da lei em exame.  

Em 14/10/2015 o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 549 reconhecendo 

que "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação." (DJe 

19/10/2015), na esteira do julgamento do Recurso Extraordinário 407.688/AC - Acre, em que 

foi relator o então min. Cezar Peluso, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, 

enfrentando a questão, reconheceu a constitucionalidade do inciso VI do art. 3º da Lei nº 

8.009/90, tendo o acórdão recebido a seguinte ementa: 

 

FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. 
Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel 
residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de 
moradia, previsto no art. 6º da CF. Constitucionalidade do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 
8.009/90, com a redação da Lei nº 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. 
Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de 
locação, objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, com 
redação da Lei nº 8.245/91, não ofende o art. 6º da Constituição da República. (j. em 
8/02/2006)168. 

  

                                           
167 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.  p. 198-199. 
168 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 407.688/AC. Ministro Relator: Cezar Peluso. 

Data do julgamento: 08/02/2006. Disponível em:<  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=261768>. Acesso em: 09 nov. 2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=261768
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No mesmo sentido o teor da Súmula nº 8 da Seção de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo: “É penhorável o único imóvel do fiador em contrato locatício, nos 

termos do art. 3º, VII, da Lei 8.009 , de 29.03.1990, mesmo após o advento da Emenda 

Constitucional nº 26 , de 14.02.2000”. 

Necessário registrar, principalmente para fins de reflexão, que Eliane Maria Barreiro 

Aina, em sua obra O Fiador e o Direito à Moradia, na qual cuida do direito fundamental à 

moradia frente à situação do fiador proprietário do bem de família, sustenta a 

inconstitucionalidade da exceção aqui examinada, por entender que: 

 

[...] o direito fundamental à moradia apresenta-se hierarquicamente superior à norma 
infraconstitucional que permite a excussão do bem de família do fiador de relação 
locatícia. Tal significa dizer que a penhora da moradia de uma família é que deve 
estar em consonância com a proteção fundamental à moradia e não o contrário, ou 
seja, o direito à moradia cedendo diante da proteção pura e simples ao crédito169. 

 

E mais adiante arremata: 

 

A conclusão a que chegamos, no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo que 
permite a penhora do bem de família do fiador, soa-nos mais coerente com os 
ditames de justiça social – estes, infelizmente, tão intensamente proclamados como 
violados – ao partir da premissa da inviolabilidade do mínimo vital. A nosso ver, se 
pretendemos realizar os programas constitucionais de justiça social e erradicação da 
miséria, para construirmos uma sociedade livre, justa e solidária faz-se necessário 
que passemos a buscar os meios eficientes de alcançar esse resultado, e não ficarmos 
impassíveis diante de injustiças históricas170. 

 

Importante destacar que, a despeito da posição firmada em 2006 pelo STF, 

prestigiando a penhora de imóvel residencial do fiador de locação (RE 407.688-8, cuja ementa 

foi acima destacada, em que foi relator o então Min. Cezar Peluso), em recente decisão, cujo 

acórdão ainda não foi publicado, a Primeira Turma do mesmo tribunal, por maioria de votos, 

afastou a penhora de bem de família do fiador de locação comercial (RE 605.709-SP), o que 

poderá implicar em profunda alteração da jurisprudência nacional sobre o tema.  

 

4.11 OS DESTINATÁRIOS DA PROTEÇÃO LEGAL DECORRENTE DA LEI Nº 

8.009/90. 

 

Cumpre, na sequência, definir que grupo de pessoas pode ser considerado família para 

invocar a proteção da Lei nº 8.009/90, que cuida do bem de família legal. A providência é 

                                           
169 AINA, Eliane Maria Barreiro. O Fiador e o direito à moradia. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2002. p. 115. 
170 Ibidem, p. 129. 
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relevante principalmente para demonstrar o quanto à vontade inicial do legislador foi 

ampliada pela doutrina e pela jurisprudência, em contínuo esforço para adequar os termos da 

lei à nova ordem constitucional e também à evolução do conceito de família e aceitação, pela 

sociedade, de novas formas de composição de entidades familiares. 

 

4.11.1 A família protegida pela Lei nº 8.009/90 (bem de família legal) 

 

Para identificar a família protegida pela Lei nº 8.009/90, necessário retornar ao exame 

do art. 1º de referido diploma legal 

A norma em questão estão estabelece: 

 

Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, 
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos 
que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta 
lei171. 

 

A impressão que se tem é que o legislador se referiu a casal para indicar a família 

matrimonializada, ou seja, decorrente do casamento civil ou religioso com efeitos civis, e 

inaugurada pelos cônjuges, e entidade familiar para indicar as outras formas de constituição 

de família previstas na Constituição Federal, ou seja, decorrentes da união estável (art. 226, § 

3º, da Constituição Federal) e da monoparentalidade (§ 4º do mesmo dispositivo). 

Aliás, a 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo bem decidiu, 

por votação unânime, em acórdão relatado pelo desembargador Nelson Schiesari, que o 

instituto visa proteger a entidade familiar, ainda que no imóvel resida apenas um dos cônjuges 

com os filhos (JTJ-LEX 172/122). 

O texto do art. 1º da Lei nº 8009/90 exige leitura que extraia dele a maior utilidade 

possível. Em primeiro lugar mostra-se evidente que o imóvel não precisa pertencer 

propriamente ao casal (ambos os cônjuges) ou à entidade familiar (que nem personalidade 

jurídica tem), bastando que pertença a um dos cônjuges (nas famílias decorrentes do 

casamento), a um dos conviventes (nas uniões estáveis) ou a um dos membros da família 

monoparental. Aliás, em função do regime matrimonial de bens, a residência pode pertencer 

exclusivamente a um dos cônjuges, e nem por isso perderá a condição de bem de família.  

                                           
171 BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 29 mar. 1990. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8009.htm>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8009.htm
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Na entidade familiar decorrente da união estável, como se sabe, os bens trazidos pelos 

conviventes não se comunicam. Assim, se a família se instalou na casa pertencente 

exclusivamente a um dos conviventes, igualmente receberá o imóvel o rótulo de bem de 

família legal.  

Na família monoparental é comum que o genitor (ou genitora) acolha os filhos em 

imóvel do qual é titular. Nada impede, por outro lado, que imóvel pertencente ao filho que 

viva com um dos genitores seja considerado como bem de família legal. 

Desta forma, a Lei nº 8.009/90 protege qualquer tipo de entidade familiar (seja 

matrimonializada, seja originada da união estável, seja derivada da monoparentalidade ou 

ainda de homoafetividade), e pouco importa qual membro da entidade familiar seja o titular 

do bem, ou conjunto de bens, objeto da proteção. 

É certo que não há dúvida que tanto a Lei nº 8.009/90 como o Código Civil de 2002 

(art. 1711 e seguintes) elegeram, em princípio, a família nuclear como grupo a ser protegido 

através do instituto do bem de família. Necessário examinar as particularidades que podem se 

revelar a partir de exame mais acurado da Lei nº 8.009/90, e à luz das situações de fato que 

podem se apresentar, sem que tenham sido previstas pelo legislador, do que cuidar-se-á nos 

itens seguintes. 

 

4.11.2 Imóvel pertencente a filho do casal 

 

É de se perquirir: e se o imóvel pertencer a um dos filhos do casal, solteiro e que 

resida com os pais, e venha ele a contrair alguma dívida? Será que o bem poderá ser alvo de 

penhora em caso de inadimplemento? A despeito de o art. 1º da Lei nº 8.009/90 exigir que o 

imóvel seja próprio do casal (isto é, pertença aos cônjuges ou a um dos cônjuges como 

anteriormente elucidado) ou da entidade familiar (ou seja, de titularidade dos conviventes, ou 

um deles), evidente que, mesmo nesta hipótese, o imóvel não pode ser penhorado, posto que o 

objetivo da lei é proteger a família, e não propriamente a pessoa do devedor.  

Além disso, a lei dispõe que o bem de família é impenhorável por dívida contraída 

pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários, o que induz que o fato de 

o filho ser proprietário do bem que abrigue a família, não afasta a proteção decorrente da lei 

em exame.  

Mas não é só: se a família monoparental também está protegida, vale dizer que o 

imóvel pertencente a um filho que acolhe, por exemplo, a mãe, há de ser considerado bem de 
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família, e em consequência estará à salvo de penhora, daí porque não faz sentido dizer que se 

o filho acolhe os dois pais o imóvel estaria vulnerável à constrição.  

Outra hipótese: e se o filho, proprietário do imóvel, não residir mais com os pais?  

Igualmente o imóvel está a salvo de penhora, observadas as exceções legais, posto que nele 

reside a família do proprietário, e, como já destacado, o objetivo primordial da lei é proteger a 

família, e não o devedor. Já se viu que o fato de o imóvel não pertencer propriamente ao casal 

ou à entidade familiar, mas sim a um filho, não o tira do manto protetor da Lei nº 8.009/90. O 

fato de o filho-proprietário não residir no imóvel não inverte a questão, na medida em que, 

residindo ali sua família, a exigência legal está plenamente atendida. 

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a finalidade da Lei nº 8.009/90 não é 

proteger o devedor contra suas dívidas, tornando seus bens impenhoráveis, mas, sim, reitera-

se, a proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo” (REsp 1126173/MG, rel. 

Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 09/04/2013, DJe 12/04/2013). 

Situação inversa merece a mesma solução, ou seja, não perde a condição de bem de 

família o único imóvel residencial do devedor cedido a familiares. Nesse sentido já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.216.187 – SC 

(2011/0070718-6), em foi relator o Min. Arnaldo Esteves de Lima: 

 

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 
EXECUÇÃO FISCAL. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR CEDIDO A FILHO. 
BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui bem de família, 
insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu 
filho ou demais familiares. A circunstância de o devedor não residir no imóvel, que 
se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do favor 
legal. Inteligência dos arts. 1º e 5º da Lei 8.009/90. 2 Embargos rejeitados. (j. em 14 
de maio de 2014)172. 

 

Verifica-se assim que o intérprete não pode se distanciar do espírito protetor da lei 

para ajustá-la ao caso concreto, revelando-se cabível, aqui, destacar a magnífica lição de 

Montesquieu a propósito das leis: 

 

Elas, as leis, devem ser de tal forma apropriadas para o povo, para o qual são feitas, 
que será grande coincidência se as leis de uma Nação servirem para outra. 
Cumpre correspondam elas à natureza e ao princípio do Governo constituído, ou que 
se quer constituir, seja por formarem-no como acontece com as leis políticas, seja 
por manterem-no como fazem as leis civis. 

                                           
172 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em REsp nº 1.216.187. Ministro Relator: 

Arnaldo Esteves de Lima. Data de Julgamento: 14/05/2014. Disponível em:< 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25112307/embargos-de-divergencia-em-recurso-especial-eresp-
1216187-sc-2011-0070718-6-stj/inteiro-teor-25112308?ref=juris-tabs>. Acesso em: 09 nov. 2018. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25112307/embargos-de-divergencia-em-recurso-especial-eresp-1216187-sc-2011-0070718-6-stj/inteiro-teor-25112308?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25112307/embargos-de-divergencia-em-recurso-especial-eresp-1216187-sc-2011-0070718-6-stj/inteiro-teor-25112308?ref=juris-tabs
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Elas devem ter relação com o elemento físico do País; com o clima gelado, ardente 
ou temperado; com a qualidade do terreno, a sua situação, sua extensão; com o 
gênero de vida dos povos - agricultores, caçadores, ou pastores. 
Elas hão de relacionar-se com o grau de liberdade tolerado pela constituição; com a 
Religião dos habitantes, com suas inclinações, sua riqueza, seu número, seu 
comércio, seus usos, suas maneiras. 
Enfim, elas guardam relação entre si, e com a sua origem, com o objetivo do 
legislador, com a ordem das coisas para as quais são estabelecidas. 
É sob todos esses aspectos que precisa considerá-las173. 

 

Tem-se assim, que cabe tanto ao intérprete, como ao aplicador do Direito, buscar 

sempre a mens legis, que, no caso, é a proteção da família, em suas múltiplas formas de 

composição, como demonstrado. 

 

4.11.3 Comunidade formada por irmãos   

 

Outra hipótese que merece exame: irmãos, maiores e capazes, que vivam juntos, mas 

que não moram mais com os pais, podem ser considerados como formadores de uma família, 

para fins de proteção de impenhorabilidade do bem próprio onde residam?  Em outros termos: 

se irmãos forem condôminos do imóvel em que vivem, tal bem poderá ser penhorado em 

decorrência de dívida por eles contraída ou por um dos condôminos?  

Considerando que os irmãos podem ser compelidos a pagar alimentos uns aos outros, 

nos termos do art. 1.697 do Código Civil, evidentemente que preservam a constituição da 

família quando deliberam viver juntos, ainda que maiores e capazes.  

Outro argumento: imagine-se que um irmão se torne tutor de outro, em face da morte 

dos pais, ou ainda que assuma a curatela em razão da incapacidade do irmão. É razoável que 

se penhore a casa em que moram, sob argumento de que eles não constituem tecnicamente 

uma família? Evidentemente que não, razão pela qual uma comunidade de irmãos merece 

idêntica proteção à dispensada às famílias. 

Assim, a casa destinada a residência de irmãos há de ser considerada bem de família, 

estando a salvo de penhora. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no 

Recurso Especial nº 159.851, originário de São Paulo: 

 

Os irmãos solteiros que residem no imóvel comum constituem uma entidade familiar 
e por isso o apartamento onde moram goza da proteção de impenhorabilidade, 

                                           
173 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. 2. ed. Tradução de Pedro Vieira Motta. São Paulo: Ed. Saraiva, 

1992.  p. 81.  
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prevista na Lei 8.009/90, não podendo ser penhorado na execução de dívida 
assumida por um deles. Recurso conhecido e provido.174 

 

Na ocasião de tal julgamento, o ministro Ruy Rosado, na condição de relator, de forma 

magnífica assim se posicionou: 

 

Trata-se de estabelecer se os irmãos solteiros podem alegar a impenhorabilidade do 
imóvel onde residem, atingido na execução movida contra eles. 
O v. Acórdão apegou-se à literalidade da lei e denegou a pretensão dos embargantes, 
pois não formam um ‘casal’, o que pressupõe a existência de marido e mulher; 
tampouco uma ´entidade familiar´, constitucionalmente definida como união estável 
entre homem e mulher. 
Penso, no entanto, que a proteção estendida pela Lei 8.009/90 à entidade familiar 
não se limita à união estável, assim como referido na Constituição, para o fim de 
direito de família, nem à comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes, como está no direito de família, mas se estende também aos filhos 
solteiros que continuam residindo no mesmo imóvel que antes ocuparam com os 
pais. Estes filhos são os remanescentes de uma família, esta entendida como o grupo 
formado por pais e filhos, e constituem eles mesmos uma entidade familiar, pois 
para eles não encontro outra designação adequada no nosso ordenamento jurídico175. 

 

Nesta linha de raciocínio, a residência pertencente aos irmãos em condomínio não 

poderá ser penhorada por dívida em que todos figurem como devedores. Se apenas um dos 

condôminos figura como devedor, sua parte ideal no imóvel igualmente fica livre da 

constrição, pois, não é demais repetir, o objetivo da lei é proteger a família e não a pessoa do 

inadimplente. Se a casa pertencer a um irmão que acolhe outros, formando uma comunidade 

de irmãos, igualmente o imóvel não poderá ser penhorado por dívida de seu titular, aplicando-

se o mesmo princípio. 

 

4.11.4 Família substituta (guarda, tutela e adoção) 

 

Cabível ainda levar em conta a situação de pessoa sozinha que recebe um menor sob 

guarda, tutela ou adoção. A adoção levada a efeito por uma só pessoa, faz nascer uma família 

monoparental (art. 226, § 4º, da Constituição Federal), da qual cuidou-se quando analisado do 

conceito de família. Essa entidade familiar formada pelo adotante e adotado, além de autorizar 

a instituição de bem de família voluntário, acha-se automaticamente sob o manto da Lei nº 

8.009/90 no que diz respeito à impenhorabilidade do bem de família legal 

                                           
174 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 159851 SP 1997/0092092-5. Ministro Relator: Ruy Rosado 

de Aguiar. Data de Julgamento: 19/03/1998. Data de Publicação: 22/06/1998. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018. 

175 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 159851 SP 1997/0092092-5. Ministro Relator: Ruy Rosado de 
Aguiar. Data de Julgamento: 19/03/1998. Data de Publicação: 22/06/1998. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018. 
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A guarda e a tutela geram a chamada família substituta (art. 28 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente), que tem direito a idêntica proteção legal. Aliás, se a guarda obriga à 

prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente (art. 33 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente), tratando-se de ato sabidamente nobre, tanto que 

compete ao Poder Público estimular sua prática (art. 34 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente), não há que se cogitar de qualquer interpretação do direito que possa implicar 

em marginalização desse tipo de família. 

 

  4.11.5 Pessoa solteira, viúva, separada judicialmente ou divorciada (que viva sozinha) 

 

Tecnicamente uma pessoa solteira ou viúva, que mora sozinha, não pode ser 

considerada família, posto que esta pressupõe uma comunidade de pelo menos duas pessoas 

(casal, um dos genitores e a prole, ou ainda, como aqui se sustenta, irmãos que vivam sob 

mesmo teto). Veja-se que mesmo em relação às famílias monoparentais, a Constituição 

Federal se refere à “comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. 

  A proteção projetada para as famílias no que diz respeito à preservação de um 

patrimônio material mínimo, se estende a todas as pessoas que vivem sozinhas, porque, como 

já destacado, embora a dignidade da pessoa humana diga respeito primordialmente aos 

valores morais do ser humano, a tais valores é necessário acrescentar uma proteção material 

mínima, porque – não é demais repetir - há um lado prático da vida que depende de bens 

materiais para que qualquer pessoa possa viver dignamente. 

Aliás, não se pode distanciar do princípio da igualdade, que é constitucional, cabendo 

aqui lembrar a lição de Zulmar Facchin, para quem a Constituição de 1988 afirma que todos 

são iguais perante a lei, sem quaisquer distinção , “[...] além de garantir aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à igualdade (art. 5º, caput). A 

norma constitucional protege a igualdade em dupla dimensão: formal e material”176, o que 

impede a qualquer discriminação quanto à aplicação de normas protetivas. 

Além disso, nos termos do art. 6º da Constituição Federal, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 26, de 14.02.2000, a moradia é tida como direito social. Eis a 

íntegra do dispositivo constitucional: “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

                                           
176 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 

271. 
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moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência social aos desamparados, na forma desta Constituição”177.  

Por conta disto, a despeito da omissão legislativa, a jurisprudência construiu o 

entendimento sintetizado na Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o 

conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a 

pessoas solteiras, separadas e viúvas”. 

De fato, não é adequado entender que um direito social, assegurado 

constitucionalmente, pudesse ceder lugar a um direito de caráter eminentemente patrimonial, 

que é a penhora para satisfação de crédito. 

Nessa ordem, Carlos Alceu Machado, para demonstrar que o imóvel do solteiro 

também é impenhorável, invoca o art. 1º Declaração Universal dos Direitos Humanos178, a 

Declaração Americana179, o Pacto de San José da Costa Rica180, a Conferência Mundial sobre 

Direitos Humanos181, o princípio constitucional que assegura “a dignidade da pessoa humana” 

(art. 1º, III, da Constituição Federal), os objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, quando a Constituição propõe “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais” (art. 3º, III, da Constituição Federal) e “promover o bem de 

todos, sem preconceitos e origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”, o princípio constitucional da igualdade (art. 5º: “todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza”), a garantia ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF), 

a exigência de que a propriedade atenda sua função social (art. 5º, XXIII), e ainda o art. 170 

da Carta Constitucional, que inaugura o capítulo que trata dos princípios gerais da atividade 

econômica, dispondo que esta tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social182. 

Merece registro decisão do Superior Tribunal de Justiça, através de sua Sexta Turma, 

em acórdão relatado pelo ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, que reconheceu, por votação 

                                           
177 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 

Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 18 nov. 
2018. 

178 Art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito 
de fraternidade” 

179 “Todos são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres consagrados nesta Declaração, sem distinção de 
raça, língua, crença ou qualquer outra”. 

180 Art. 24: “Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação, a igual 
proteção legal”. 

181 Realizada em Viena, em junho de 1993, da qual o Brasil participou. 
182 MACHADO, Carlos Alceu. Impenhorabilidade de bem imóvel de solteiro. Disponível em: 

<http:/www.direitobrasil.com.br/artigos>. Acesso em: 28 maio 2002. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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unânime, a impenhorabilidade de imóvel de pessoa solteira, proclamando o direito à casa 

própria. A ementa, que merece integral transcrição, tem a seguinte redação: 

 

CIVIL – IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – A Lei 8.009/90, art. 1º, precisa ser 
interpretada consoante o sentido social do texto. Estabelece limitação à regra 
draconiana de o patrimônio do devedor responder por suas obrigações patrimoniais. 
O incentivo à casa própria busca proteger as pessoas, garantido-lhes o lugar para 
morar. Família, no contexto, significa instituição social de pessoas que se agrupam, 
normalmente por laços de casamento, união estável ou descendência. Não se 
olvidem ainda os ascendentes. Seja o parentesco civil, ou natural. Compreende ainda 
a família substituta. Nessa linha, conservada a teleologia da norma, o solteiro deve 
receber o mesmo tratamento. Também o celibatário é digno dessa proteção. E mais. 
Também o viúvo, ainda que seus descendentes hajam constituído outras famílias, e 
como, normalmente acontece, passam a residir em outras casas. Data venia, a Lei nº 
8.009/90 não está dirigida a número de pessoas. Ao contrário – à pessoa. Solteira, 
casada, viúva, desquitada, divorciada, pouco importa. O sentido social da norma 
busca garantir um teto para cada pessoa. Só essa finalidade, data venia, põe sobre a 
mesa a exata extensão da lei. Caso contrário, sacrificar-se-á a interpretação 
teleológica para prevalecer a insuficiente interpretação literal183. 

 

O exame de algumas situações concretas confirma o acerto de tal entendimento: 

imagine-se que uma moça de 18 anos se case com um rapaz de 20 anos. O rapaz leva para o 

matrimônio um imóvel residencial, e ali se instala o jovem casal. Ninguém discute que a 

residência há de receber, imediatamente, o rótulo de bem de família legal. Nada obsta, 

também, que o imóvel seja elevado à categoria de bem de família voluntário (art. 1.711 e 

seguintes do Código Civil). Dias depois um dos consortes falece. Há alguma razão para que a 

etiqueta de bem de família seja retirada da casa? Nenhuma, principalmente porque o art. 1.722 

do novo Código Civil dispõe que impenhorabilidade dos bens instituídos voluntariamente 

como bem de família, somente se extingue com a morte de ambos os cônjuges, e a Lei nº 

8.009/90 não contempla hipótese de levantamento da proteção legal em função da viuvez. 

Portanto, o imóvel residencial de propriedade de um viúvo (ou viúva), que ao tempo em que 

subsistia o casamento servia como residência do casal, e que se acha destinado somente à 

moradia do titular, há de permanecer a salvo da penhora.  

 É cabível perquirir: que diferença há entre um viúvo sem filhos e um solteiro? 

Absolutamente nenhuma. Proteger o viúvo, assegurando-lhe a impenhorabilidade da moradia, 

em detrimento do solteiro, negando-lhe tal proteção é que, em última análise, agride a norma 

insculpida no art. 5º da Constituição Federal, que dispõe que “todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza”.  

                                           
183 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 182223 SP 1998/0052764-8. Ministro Relator: Luiz Vicente 

Cernicchiaro. Data de Julgamento: 19/08/1999. Data de Publicação: 20/09/1999. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 07 nov. 2018. 
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Não se pode esquecer, também, das pessoas separadas (judicialmente ou de fato) e 

divorciadas que tenham filhos, e cuja guarda tenha sido assegurada ao outro consorte. Cabe 

refletir: Tais pessoas não precisam de um lar para abrigar a prole nos períodos em que tenham 

direito à companhia dos filhos, como dias de visita, férias, etc.? Por que negar a tais pessoas, 

somente em função da dissolução de uma sociedade conjugal, o direito de instituírem um bem 

de família (voluntário), ou de se colocarem sob o manto da Lei nº 8.009/90 (bem de família 

legal)? 

Mesmo raciocínio se aplica às dissoluções das uniões estáveis, especialmente quando 

o casal é titular de dois imóveis residenciais. Pode ocorrer que um dos ex-conviventes se 

abrigue sozinho em um imóvel, enquanto o outro se abrigue em imóvel diverso, com os 

filhos. Quanto àquele que mantém os filhos não há qualquer problema, posto que se está 

diante de hipótese de família monoparental (art. 226, § 4º, da Constituição Federal). Mas, e 

em relação ao outro? Será lícito negar-lhe a impenhorabilidade da casa onde ele há de receber 

a prole?  

Como já proclamou a Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

acórdão relatado pelo ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, acima destacado, o ordenamento 

jurídico nacional assegura a impenhorabilidade da casa própria, de forma que, com 

fundamento na Lei nº 8.009/90, conjugada com a Constituição Federal, pessoas solteiras, 

viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas igualmente podem invocar a 

impenhorabilidade do imóvel residencial próprio, e dos móveis que o guarnecem, porque 

igualmente têm direito a um lugar para morar. 

Cabível aqui lembrar que António Macieira, ao escrever em 1914 sobre a importância 

do homestead para a Europa, e em especial para Portugal, intitulou sua tese sugestivamente de 

Direito ao Lar. É certo que não o fez por defender que pessoas solteiras pudessem instituir 

bem de família, posto que sua obra acha-se conforme a doutrina tradicional, que reserva o 

instituto à proteção da família. Contudo, os argumentos que referido jurista português alinhou 

para justificar o título de sua obra apontam para a ampliação da proteção derivada do instituto. 

Eis o que ele pontifica: 

 

 Não foi o espírito de novidade que nos levou a escolher para título desta monografia 
a expressão ‘O Direito ao Lar’. Afigurou-se-nos que ela significava melhor a defesa 
do problema do que as expressões homestead, bien de famille, asile de famille, que 
são já a representação objectiva do direito. Quisemos expressar por esse título a 
convicção de que não apenas uma necessidade moral restrita, ou econômica especial, 
que justifica o organismo jurídico, que proteja e garanta a estabilidade do lar; mas 



103 

 

que êle assenta, sobretudo, em um direito puro, dos inerentes à própria existência 
das pessoas que mais concentram e requintam o amor familial184. 

 

   Não é demais lembrar que a questão nem sempre foi pacífica, tendo se firmado em 

favor da pessoa que vive sozinha depois de demorada maturação, tanto que mais de uma vez o 

Poder Judiciário se pronunciou no sentido de que pessoas solteiras, que moram sozinhas, não 

podiam instituir bem de família, nem estavam sob o manto protetor da Lei nº 8.009/90. Neste 

sentido, por votação unânime, decidiu a 8ª Câmara do então Segundo Tribunal de Alçada 

Civil de São Paulo, cuja ementa oficial foi assim lançada: “Nos termos do art. 1º da Lei 

8.009/90, impenhorável é apenas o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade 

familiar, excluído, evidentemente, o bem de pessoa solteira.” (RT 753/288).  

O próprio Superior Tribunal de Justiça, muito antes da edição da Súmula 364, chegou 

a decidir que “a Lei 8.009/90 destina-se a proteger, não o devedor, mas a sua família; assim, a 

impenhorabilidade nela prevista abrange o imóvel residencial do casal ou da entidade 

familiar, não alcançando o devedor solteiro, que reside solitário” (Resp. Nº 67.112-RJ – 4ª 

Turma – 28.08.05 – DJ de 23.10.95, p. 35681 – RT 726/203) 185. 

Felizmente, a tônica do Direito moderno é a preservação da dignidade da pessoa 

humana, de forma que não há mais espaço para decisões que contrariem tal princípio. Nessa 

perspectiva, se, por exemplo, uma família composta por marido, mulher e dois filhos 

ocuparem uma residência de titularidade de qualquer deles, e portanto caracterizado como 

bem de família, a impenhorabilidade de tal bem perdurará enquanto quaisquer deles for vivo e 

habitar o imóvel. 

Em síntese, a proteção derivada da Lei nº 8.009/90 incide sobre qualquer das 

modalidades de família catalogadas neste trabalho, com o rótulo de bem de família, e ainda 

pode ser invocada por qualquer pessoa, ainda que solteira, viúva, separada ou divorciada, em 

nome do direito à moradia, na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça por meio da Súmula 364, com fundamento nos princípios da igualdade e da dignidade 

da pessoa humana, sendo este a gênese da proteção. 

 

                                           
184 MACIEIRA, Antonio. O Direito ao lar (bem de família). Lisboa: Imprensa Nacional, 1914. p. 11-12. 
185 No mesmo sentido decisões publicadas nos Boletins da AASP nºs 1952 (de 22 a 28.05.96, p. 40) e 1961 (de 

24 a 30.08.96, p. 58).(AASP. Associação dos Advogados de São Paulo.  Boletins n. 1952 (de 22 a 28.05.96) 
e n. 1961 (de 24 a 30.08.96). Disponível em: < https://www.aasp.org.br/educacional/boletim/>. Acesso em: 
07 nov. 2018). 
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5 O BEM DE FAMÍLIA VOLUNTÁRIO (OU CONVENCIONAL) SEGUNDO O 

CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

 

Cumpre examinar, também, o bem de família convencional (ou voluntário), cuja 

instituição depende da iniciativa do titular, e que foi introduzido no direito positivo brasileiro 

através dos art. 70 a 73 do Código Civil de 1916, mas atualmente se acha regulado nos artigos 

1.711 a 1.722 do Código Civil de 2002, bem como nos art. 260 a 265 da Lei nº 6.105, de 

31.12.73 – Lei de Registros Públicos. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
O Código Civil de 2002, que teve origem em projeto de comissão de notáveis 

coordenada pelo jurista e filósofo Miguel Reale, cujo livro IV da parte especial (Do Direito de 

Família) foi escrito pelo jurista gaúcho Clóvis Veríssimo do Couto e Silva, trata o bem de 

família voluntário (ou convencional) como instituto do Direito de Família. Por conta disto o 

instituto, que no Código de 1916 estava encartado na Parte Geral, foi deslocado para a Parte 

Especial, compondo um subtítulo do Livro dedicado ao Direito de Família. 

Além disso, o Código dedica doze artigos ao tema (art. 1.711 a 1.722), contra apenas 

quatro do Código de 1916, o que permite afirmar que o instituto foi mais detalhado pelo 

legislador de 2002. 

Entretanto, o Código Civil de 2002, na mesma linha de abrangência do Código Clóvis 

Bevilaqua, de 1916, tem por objeto apenas o bem de família voluntário, de forma que a Lei nº 

8.009/90, que cuida do bem de família legal, foi preservada incólume. Não havia razão, 

porém, para que o instituto do bem de família continuasse a ser tratado em dois diplomas 

legais: um destinado ao bem de família voluntário (Código Civil) e outro destinado ao bem de 

família legal (Lei nº 8.009/90).  

É razoável afirmar que, até o quadrante do direito positivo brasileiro, encerrado pela 

inserção de nova codificação civil (de 2002), a normatização dos dois institutos em separado 

se justificava, porque a Lei nº 8.009/90, quando de sua edição, introduziu no Direito pátrio 

novidade que o Código de 1916 não havia contemplado.  

Contudo, como o legislador instituiu em 1990 o bem de família legal, o Código de 

2002 deveria tê-lo contemplado ao lado do bem de família voluntário, procurando, o quanto 

possível, aproximar o trato legislativo das duas modalidades de proteção. É certo que o 
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projeto inicial do Código Civil de 2002 data de 1975, quando ainda não editada a lei do bem 

de família legal, que é de 1990, mas houve tempo mais do que suficiente, até que fosse 

convertido em lei, para que o projeto fosse atualizado nessa parte. Aliás, um dos grandes 

argumentos dos defensores do Código de 2002 é que ele foi modernizado durante sua 

tramitação no Congresso Nacional, e que em razão disso houve uma adequação à nova ordem 

jurídica. Tal, porém, não se deu por completo, pelo menos em relação ao bem de família, 

instituto que teve tratamento legislativo novo, através da Lei nº 8.009/90, enquanto o projeto 

do Código Civil ora em vigor ainda tramitava no Congresso. Apenas referencia a entidade 

familiar, novidade introduzida pela Constituição Federal de 1988, foi intercalada no projeto, 

mas o avanço da legislação ordinária acerca do tema (Lei nº 8.009/90) não foi levado em 

conta pela codificação. 

Preserva-se assim, no Brasil, a perversa tradição de se tratar de um mesmo tema em 

vários diplomas legais, o que poderá um dia implicar em verdadeiro caos legislativo. Parece 

não haver dúvida que intrincado ordenamento jurídico brasileiro, composto de diversos 

códigos e um número incontável de leis esparsas, está a reclamar pronta harmonização.186 

Aliás, quando da edição do Código de Processo Civil de 1973, já revogado, o legislador 

preferiu nada dispor acerca da forma de constituição do bem de família, abandonando critério 

que tinha sido adotado pelo Código de Processo Civil de 1939, que continha as normas dos 

art. 647 usque 651 acerca do tema. Preferiu o legislador de 1973 que referidos artigos do 

Código de 1939 continuassem em vigor, “até serem incorporados nas leis especiais” (art. 

1.218, VI, do Código de Processo Civil de 1973). Tais dispositivos efetivamente 

sobreviveram até a entrada em vigor da Lei de Registros Públicos (Lei n º 6.015, de 

31.12.1973), que regulou inteiramente, nos art. 260 a 265, a forma de constituição do bem de 

família voluntário. 

A técnica de não tratar o procedimento de instituição do bem de família no Código de 

Processo Civil de 1973, e bem assim diversos outros procedimentos que foram expressamente 

excluídos, foi proposital, tendo Alfredo Buzaid consignado na Exposição de Motivos daquela 

codificação a seguinte justificativa: 

 
No regime jurídico atual, figuram tais institutos, ao mesmo tempo, em vários 
diplomas legais, onde têm regulamentação paralela. Esta fragmentação não se 
coaduna com a boa técnica legislativa, que recomenda, tanto quanto possível, 
tratamento unitário. O Código Civil e algumas leis extravagantes os disciplinam, 
estabelecendo regras de direito material. Por que então dividi-los, regulamentando-

                                           
186 ALONSO, Paulo Gimenes. A crise das codificações e uma nova forma de legislar. Revista Intertemas, 

Presidente Prudente, dez. 2000. p. 186-200. 
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os parte no Código de Processo Civil e parte em leis especiais? Parece mais lógico 
incluir os procedimentos desses institutos em suas respectivas leis especiais, onde 
serão exauridos completa e satisfatoriamente187. 

 

Nesta linha de raciocínio é que se defende a necessidade de uma norma única que 

contemple, em um só diploma normativo, tanto o bem de família voluntário, como o bem de 

família legal. Nesta passagem, porém, far-se-á apenas uma análise dos dispositivos 

dispensados ao bem de família voluntário, único do qual o Código Civil de 2002 cuidou, para 

dar notícia de como tal instituto está atualmente normatizado, a partir da codificação 

coordenada por Miguel Reale. 

 

5.2. O REGRAMENTO DO BEM DE FAMÍLIA VOLUNTÁRIO NO CÓDIGO CIVIL DE 

2002 (LEI Nº 10.406/2002) 

 

O Código Civil de 2002 dedica doze artigos para regular do bem de família voluntário 

(art. 1.711 a 1.722), o que induz que o instituto recebeu maior atenção do legislador, podendo-

se dizer que foi mais detalhado e aprimorado, com inserção de novidades para ampliar sua 

abrangência protetiva. 

O art. 1.711 do Código Civil de 2002 estabelece que “podem os cônjuges, ou a 

entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio 

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

existente ao tempo da instituição”188. O parágrafo único de referido artigo complementa que 

“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”189. 

A instituição por testamento não é inteiramente adequada, posto que somente o 

patrimônio líquido do de cujus poderá ser gravado, na medida em que a instituição 

obviamente não pode impedir credores do instituidor de habilitarem seus créditos no 

inventário. Nesta hipótese, o bem de família somente poderá produzir efeitos a partir da 

                                           
187 BUZAID, Alfredo. Exposição de Motivos do Código de Processo Civil. Capítulo III (Das Inovações), letra 

“d”. Disponível em:< http://www.rafaelcasellipereira.com.br/files/historia/exposicao-de-motivos-codigo-de-
processo-civil-1973.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

188 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 
jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 14 
nov. 2018. 

189 Ibidem. 

http://www.rafaelcasellipereira.com.br/files/historia/exposicao-de-motivos-codigo-de-processo-civil-1973.pdf
http://www.rafaelcasellipereira.com.br/files/historia/exposicao-de-motivos-codigo-de-processo-civil-1973.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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abertura da sucessão. De qualquer forma, é de se reconhecer que se trata de um instrumento a 

mais oferecido pelo legislador no esforço de tornar mais atrativo o instituto. 

A grande novidade que o Código de 2002 trouxe é a limitação da afetação, para fins de 

bem de família, a um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição. Por esse 

mecanismo o legislador passa a estabelecer limite máximo ao conjunto patrimonial destinado 

a compor o bem de família voluntário, sem fazer referência a qualquer quantia nominal. Além 

disso, a regra estabelece uma proporcionalidade entre o patrimônio líquido e o bem de 

família. Originariamente, o projeto contemplava dois parâmetros: um terço do patrimônio 

líquido, mas até o limite máximo de mil vezes o maior salário mínimo vigente no país. Esta 

limitação a mil vezes o maior salário mínimo foi suprimida por emenda durante a tramitação 

do projeto no Congresso Nacional. 

Não agiu com acerto o legislador ao estabelecer essa limitação a um terço do 

patrimônio líquido do instituidor. A primeira questão a ponderar diz respeito à evidente 

dificuldade prática em se estabelecer o limite legal de um terço do patrimônio líquido, até 

porque o legislador não disciplinou como o atendimento a este requisito deverá ficar 

demonstrado para validade da instituição. 

Segundo José Maria Othon Sidou considera-se patrimônio o “conjunto de bens, 

direitos e obrigações economicamente apreciáveis, pertencentes a uma pessoa e considerados 

em sua universalidade”190.  Em outros termos, integra o patrimônio tudo que possa ser 

redutível a dinheiro ou estimado economicamente, tendo por parâmetro uma moeda. Abrange, 

portanto, o ativo (bens da vida e direitos) e o passivo (obrigações).  

Por outro lado, entende-se por patrimônio líquido o saldo apurado entre o ativo e o 

passivo de uma pessoa. Na medida em que os bens e direitos de uma pessoa respondem por 

suas obrigações, se o passivo for superior ao ativo, estar-se-à diante de pessoa insolvente. 

Evidente que o legislador ao se referir a um terço do patrimônio líquido imaginou a 

figura do instituidor solvente, pois a este é que a lei coloca à disposição o instituto do bem de 

família voluntário. Basta atentar para a regra do art. 1.715 do Código Civil que isenta o bem 

de família de execução por dívidas posteriores à sua instituição. 

Apesar da omissão do legislador, parece razoável que fique demonstrado, da forma 

mais clara possível, que a instituição se ajusta ao limite de um terço do patrimônio líquido 

imposto no art. 1.711, a fim de que não fique vulnerável frente à eventual impugnação de 

credores. Para tanto, pode o instituidor, na própria escritura de instituição, relacionar os bens, 

                                           
190 SIDOU, José Maria Othon. Dicionário jurídico – Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1995. p. 563. 
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direitos e obrigações que compõe seu patrimônio, atribuindo-lhes os respectivos valores. 

Somente assim será possível verificar, sem embaraços, que a instituição se acomoda dentro da 

limitação legal.  

Nesta linha, aliás, o art. 1.713 e seus parágrafos do Código Civil que, ao permitir que o 

bem de família abranja valores mobiliários, exige que eles sejam individualizados no 

instrumento (§ 1º do art. 1.713). E como os valores mobiliários não poderão exceder o valor 

do prédio (art. 1.713, caput), evidente que o valor do imóvel haverá de constar da escritura da 

instituição, para que possa ser confrontado. 

Ademais, como em princípio compete ao instituidor a prova da lisura da instituição, é 

salutar que se louve em avaliações sérias e preserve a documentação necessária para 

confrontar qualquer impugnação à instituição. É certo que como ninguém está obrigado a 

fazer aquilo que a lei não impõe, revela-se aceitável que o instituidor possa valer-se de 

qualquer outro meio de prova para demonstrar a observância da limitação legal, como a 

exibição de declarações de bens e rendas apresentadas contemporaneamente ao ato de 

instituição à Receita Federal, extratos bancários, comprovantes de aplicações, cautelas de 

ações, avaliações de imobiliárias ou de corretores idôneos, etc.  

Outro aspecto a ser considerado é que a limitação em exame penaliza as famílias cujo 

patrimônio seja pequeno, favorecendo aquelas que têm grandes fortunas. A rigor, a família 

que tem dois imóveis, por exemplo, está impedida de instituir o mais valioso como bem de 

família, porque, como bem ponderou Ricardo Arcoverde Credie, “este, mais caro e melhor, 

superará inevitavelmente o terço do patrimônio circunscrito na lei”191. Por conta disto, 

referido jurista arremata: 

 

Não há sentido social ou econômico nesta norma. Não há nela tratamento isonômico 
dos usuários. Ela não só desatende à finalidade, como também desconsidera a 
evolução e o estágio interpretativo desta categoria, o bem de família, nos últimos 
vinte anos de elaboração jurídica. Em nosso sentir, com o devido respeito, é de ser 
revisto o art. 1.711 do novo Código Civil192. 

 

O procedimento de ingresso da instituição do bem de família voluntário no Serviço de 

Registro Imobiliário, contemplado nos art. 260 a 265 da Lei nº 6.015, de 21.12.1973 (Lei de 

Registros Públicos), continua incólume. Como em cumprimento a tais dispositivos legais o 

oficial do registro imobiliário fará publicar o resumo da escritura (art. 262, I), e quem se sentir 

                                           
191 CREDIE, Ricardo Arcoverde. O bem de família e o novo Código Civil. Tribuna da Magistratura (órgão 

oficial da Associação Paulista de Magistrados), São Paulo, Caderno Especial,ano XIV, n. 120, jun. 2002. p. 
1-2. 

192 Ibidem. 



109 

 

prejudicado poderá oferecer reclamação escrita no prazo de trinta dias contados da publicação 

(art. 261, II). Não havendo reclamação, seguir-se-á o registro (art. 263), revelando-se possível 

interpretar que à falta de impugnação presume-se regular a instituição. 

Seja como for, não é razoável que a norma seja interpretada de modo a inviabilizar o 

instituto, imaginando-se exigências que o legislador não impôs. Não é lícito ao intérprete, por 

exemplo, imaginar a necessidade de procedimento preliminar de avaliação judicial, ou mesmo 

extrajudicial, dos bens, pois a instituição do bem de família não depende, em momento algum, 

de intervenção judicial.  

Outras questões de igual complexidade ainda exigem reflexão. Por exemplo, cabe 

perquirir: a família cujo patrimônio é composto exclusivamente pelo imóvel residencial 

destinado à moradia da família, e pelos bens móveis que o guarnecem, pode instituir bem de 

família voluntário sobre a totalidade do patrimônio, uma vez que o art. 1.711 em exame limita 

a instituição do bem de família a um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da 

instituição?  É certo que sim, pois em tal hipótese, limitar a afetação a um terço ideal da casa e 

da mobília implicaria no mais completo desvirtuamento do instituto, que há de ser entendido 

sempre como voltado integralmente para a proteção da família do instituidor. O que a família 

do instituidor precisa é de um lugar que lhe sirva de abrigo, e não a pseudo proteção atrelada a 

uma parte ideal de um bem. Realmente, a situação aventada não pode ser impeditiva da 

instituição de bem de família voluntário sobre a totalidade do patrimônio, na medida em que o 

objetivo maior do instituto, como já destacado, é assegurar moradia à família.  

Ademais, se tal família não puder valer-se da proteção decorrente do instituto em 

exame, estar-se-ia diante de inadmissível retrocesso, que afastaria ainda mais do povo a 

possibilidade do exercício do direito de instituir bem de família voluntário, que na atualidade 

já é pouquíssimo utilizado.  

Por outro lado, a proibição estaria em contraposição à nova ordem constitucional 

instituída em 1988, que impõe ao Estado proteção especial à família (art. 226, caput, da 

Constituição Federal). Esta proteção especial não pode ser abandonada num dos momentos 

mais importantes da atuação estatal, que é o ato de legislar. 

E mais: se um único imóvel residencial, destinado à moradia da família, já se acha 

automaticamente sob o manto da impenhorabilidade, na condição de bem de família legal, não 

há nenhuma razão para impedir quem tenha apenas um bem dessa espécie de afetá-lo como 

bem de família voluntário. O ordenamento jurídico exige aplicação de forma coerente, não 

havendo espaço para soluções que maltratem seu espírito.  
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Em outros termos: ao exigir que apenas parte dos bens, limitada a um terço do 

patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, possa ser destinada à instituição do bem 

de família voluntário, o art. 1.711 do Código Civil quis evitar abusos, mas não impede que a 

família que tenha um único imóvel residencial promova sua afetação por inteiro, pois somente 

assim o espírito do instituto estará preservado. 

Além dos argumentos aqui alinhados, o art. 1.711, em análise, há de ser conjugado 

com o art. 1.712, também do Código Civil de 2002, que elegeu o “prédio residencial urbano 

ou rural, com suas pertenças e acessórios”, como objeto principal do bem de família.  

Tem-se ainda que além da questão acima aludida, que bem poderia ter sido contornada 

pelo legislador para poupar o Poder Judiciário de divergências que dela podem advir, o art. 

1.711 incorre em outros equívocos que igualmente poderiam ter sido evitados. Com efeito, no 

caso das uniões matrimonializadas, decorrentes do casamento, estabeleceu que são os 

cônjuges quem podem instituir o bem de família; quanto às uniões estáveis e às famílias 

monoparentais, a norma é no sentido de que a entidade familiar é que será instituidora. Ocorre 

que, como já ressaltado, entidade familiar, na dicção constitucional, é sinônimo de família, 

que não tem, em nosso direito, personalidade jurídica. Evidente que nas uniões estáveis, 

inclusive entre pessoas do mesmo sexo (uniões homoafetivas), “os conviventes” (e não a 

entidade familiar) é que estão legitimados a instituir o bem de família. E na família 

monoparental razoável entender que o provedor da família, normalmente o ascendente, é 

quem em regra há de ser o instituidor, mas nada impede que seja qualquer de seus membros. 

E mais: tanto em relação à família matrimonializada, quanto em relação às famílias 

decorrentes da união estável, não se mostra necessário que ambos os consortes figurem como 

instituidores. Um dos cônjuges ou um dos conviventes, isoladamente, pode instituir o bem de 

família voluntário, contanto que o faça com suporte em seu patrimônio particular.  

O Código 2002 introduziu ainda, no parágrafo único do art. 1.711, a possibilidade de 

terceiro instituir o bem de família, hipótese em que poderá fazê-lo por testamento ou doação. 

Em tal caso, ambos os cônjuges ou conviventes terão que aceitar a liberalidade para eficácia 

do ato. Aqui o legislador também alude à aceitação pela entidade familiar, no que, como já 

visto, não está adequado. O correto seria aceitação dos conviventes, em relação às uniões 

estáveis, e do provedor, na família monoparental. 

Mas, seja como for, depreende-se que se a instituição se der por testamento, o 

patrimônio haverá de ser destinado a quem o testador quer beneficiar, com a afetação. Assim, 

a deixa testamentária afetada é que está sujeita à aceitação, que haverá de ser manifestada nos 

autos do inventário que for aberto para cumprimento do testamento. O bem será adjudicado ao 
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beneficiário, já com a afetação, e a carta de adjudicação terá de ser registrada no serviço de 

registro de imóveis.  

Na hipótese não prevalece a limitação de um terço do patrimônio, posto que, tratando-

se de deixa testamentária a limitação que incide é a decorrente do art. 1.846 do Código Civil, 

que assegura pertencer aos herdeiros necessários, de pleno direito, metade dos bens da 

herança, constituindo a legítima. Assim, havendo herdeiros necessários, o que implica na 

limitação à liberdade de testar, deverá tal limitação ser observada pelo testador ao instituir, em 

favor de alguém, o bem de família.  

A instituição produzirá efeitos a partir da abertura da sucessão, e mesmo que o 

beneficiário tenha dívidas anteriores, não poderão os credores fazer incidir penhora sobre o 

bem de família instituído por testamento, porque não há que se cogitar de gravame por ele 

provocado para fraudar credores. 

Por outro lado, se a instituição se der por doação, necessário será a lavratura de uma 

escritura que agasalhe tanto a liberalidade como a afetação.  Havendo aceitação, o bem 

passará efetivamente do patrimônio do doador para o do donatário ou donatários. Estar-se-á 

diante de uma doação clausulada com a afetação especial do bem, elevado à classe de bem de 

família.  Cumpre saber qual o destino a ser dado ao bem gravado se ele perder a qualidade de 

bem de família. O correto é que ele continue integrando o patrimônio do donatário ou 

sucessores, porque a instituição do bem de família por doação não implica, automaticamente, 

em retorno do bem ao patrimônio do doador em caso de extinção da finalidade do bem, salvo 

cláusula expressa que contemple tal hipótese. Nada obsta, também, que a doação com 

cláusula de constituição de bem de família contemple a cláusula de retorno prevista no art. 

547 do Código Civil: o doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, 

se sobreviver ao donatário. 

A instituição produzirá efeitos a partir do registro da escritura, mas a exemplo do que 

se dá em relação ao bem de família instituído por testamento, mesmo que o beneficiário tenha 

dívidas anteriores, não poderão os credores fazer incidir penhora sobre o bem de família 

instituído por doação, porque – da mesma forma - não há que se cogitar de gravame por ele 

provocado para fraudar credores.  

O art. 1.712 do Código estabelece que “o bem de família consistirá em prédio 

residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os 
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casos a domicilio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na 

conservação do imóvel e no sustento da família”193. 

Este dispositivo preserva o núcleo central do instituto, que é o de assegurar asilo 

fundamental à família, garantindo-lhe lugar para morar, mas amplia seu alcance, referindo-se 

às pertenças e acessórios do prédio, bem como dispondo que poderá abranger valores 

mobiliários. Possível afirmar que o Código de 2002 criou duas subespécies de bem de família: 

o bem de família imobiliário e o bem de família mobiliário. Parece não haver dúvida que o 

bem de família mobiliário não pode ser instituído isoladamente, e deverá estar atrelado ao 

imóvel a que se referir. 

Sobre as pertenças, Washington de Barros Monteiro pontua que: 

 

O art. 93 do Código Civil de 2002 adverte que são pertenças os bens que, não 
constituindo partes integrantes, destinam-se, de modo duradouro, ao uso, ao serviço 
ou o aformoseamento de outro. Cuida-se, portanto, de bens acessórios destinados a 
conservar ou facilitar o uso das coisas principais, mantendo sua individualidade e 
integridade próprias, e que são mantidas intencionalmente num só bem principal, 
para servir de sua finalidade econômica194. 

 

A rigor era desnecessário que o dispositivo se referisse às pertenças e acessórios, na 

medida em que aquelas não são coisas distintas da principal.  

Por outro lado, os valores mobiliários são objeto de estudo do Direito Cambiário e do 

Direito Comercial. Conforme verbete do Dicionário Jurídico de Maria Helena Diniz, valores 

mobiliários 

 

1. São os créditos por dinheiro, bens móveis, ações, debêntures, obrigações títulos 
negociáveis (Aurélio Buarque de Holanda), títulos emitidos pela sociedade anônima 
a critério do CMN etc. Servem de base nas operações de Bolsa e na distinção de 
sociedades anônimas abertas. Sua característica primordial é a sua negociação em 
mercado. 2. Títulos de crédito negociáveis que representam direitos de sócios ou de 
mútuo ou empréstimos a longo prazo, que podem ser negociados em Bolsa (Ripert e 
Roblot). Trata-se dos títulos de Bolsa. 3. Nos EUA, são as securities emitidas pelas 
companhias, como as stocks (common stocks; stock which grants a preferer)  e as 
debt securities, em regra as ‘debêntures’ ou ‘bonds’ - Waldirio Bulgarelli)195. 

 

Ainda que bem intencionado o legislador, a norma não ganhou popularidade no Brasil. 

Dificilmente alguém irá afetar valores mobiliários para conservação do imóvel destinado a 

                                           
193 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

194 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil -  Parte Geral. 39. ed. rev. e atual. por Ana 
Cristina de Barros Monteiro França Pinto. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 185. 

195 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 696. v. 4. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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moradia da família, ou para sustento desta. O povo brasileiro não tem sequer tradição para a 

poupança, o que se justifica, em grande parte, pela situação econômica deplorável ou difícil 

de parcela significativa da população, que ao longo de sua história nunca foi das melhores. 

Não é de se esperar que um povo empobrecido ainda consiga fazer poupança ou reserva de 

parcela do patrimônio, para gerar renda destinada à conservação do imóvel residencial e 

sustento da família. Os detentores de grandes fortunas seguramente não verão necessidade de 

tal providência, por mais salutar que seja. A abastança dá segurança e desencoraja a oneração 

de bens. Por outro lado, os pobres, mesmo que quisessem, dificilmente poderiam valer-se da 

norma por absoluta falta de recursos econômicos ou financeiros.  

Desta forma, por qualquer ângulo em que se analise a questão, a norma se revela 

utópica, mas, apesar disso, o Código de 2002 deu relevada importância à questão, tanto que 

dispensou o extenso art. 1.713 à matéria, nos seguintes termos: 

 

Art. 1.713. Os valores mobiliários, destinados aos fins previstos no artigo 
antecedente, não poderão exceder o valor do prédio instituído em bem de família, à 
época de sua instituição. 
§ 1º Deverão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no 
instrumento de instituição do bem de família. 
§ 2º Se se tratar de títulos nominativos, a sua instituição como bem de família deverá 
constar dos respectivos livros de registro. 
§ 3º O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários 
seja confiada a instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento 
da respectiva renda aos beneficiários, caso em que a responsabilidade dos 
administradores obedecerá às regras do contrato de depósito196. 

 

A norma, por inaugurar a possibilidade do bem de família mobiliário ser administrado 

por terceiro, somente vingaria se os banqueiros tivessem visto nela outro seguimento para 

lucro de instituições financeiras, o que não ocorreu. Se depender da iniciativa do povo 

certamente será mínima, ou nenhuma, na prática, sua aplicação, e é o que está se 

confirmando. 

Referido art. 1.713 é complementado pelo art. 1.718 do Código ao dispor que  

 

[...] qualquer forma de liquidação da entidade administradora, a que se refere o § 3º 
do art. 1.713, não atingirá os valores a ela confiados, ordenando o juiz a sua 
transferência para outra instituição semelhante, obedecendo-se, no caso de falência, 
ao disposto sobre pedido de restituição197.  

                                           
196 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

197 Ibidem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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Através deste dispositivo, busca o legislador dar tratamento especial aos valores 

mobiliários afetados como bem de família, procurando livrá-los, de forma eficiente, das 

adversidades decorrentes da liquidação ou falência da entidade incumbida de sua 

administração.  

A realidade tem mostrado que as instituições ou sociedades mercantis, quando chegam 

à beira da insolvência ou da falência, praticamente nada mais possuem, de forma que a boa 

intenção do legislador chega até ser ingênua, diante do que é constante nos processos judiciais 

de liquidação daquelas sociedades. Nesse contexto, embora recheado de boa intenção, o 

dispositivo não alcançou o efeito prático esperado. Melhor seria exigir que as instituições 

administradoras de valores mobiliários instituídos como bem de família prestassem garantia 

real aos instituidores.  

Outro ponto que ficou em aberto diz respeito à falta de delimitação do bem de família, 

quando a instituição recair em imóvel rural. É certo que há um referencial no art. 1.711 que 

autoriza a instituição do bem de família desde que “não ultrapasse um terço do patrimônio 

líquido existente ao tempo da instituição”, mas seria bem melhor se o legislador tivesse sido 

mais preciso em relação a tal matéria. Quanto ao imóvel rural, a afetação deveria estar 

limitada à área equivalente a uma pequena propriedade rural, porque assim pelo menos o 

instituto estaria em consonância com o inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal de 

1988, que estabelece que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 

trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de 

sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”198. 

O art. 1.714, por sua vez, estabelece que “o bem de família, quer instituído pelos 

cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no Registro de Imóveis”. Tal 

norma não está em consonância com o conteúdo do art. 1.711, que contempla também a 

instituição do bem de família pela entidade familiar (embora, como já destacado, melhor seria 

referir-se aos conviventes, no caso da união estável e ao provedor na hipótese de família 

monoparental). Evidente que a omissão à entidade familiar certamente deriva de falha no 

processo de atualização do projeto à nova ordem jurídica que se instaurou durante sua longa 

tramitação no Congresso Nacional.                                 

Interessante que o art. 1.714 teve sua primitiva redação corrigida para que seu 

comando normativo se mantivesse fiel ao conteúdo da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros 

                                           
198 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 

Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 18 nov. 
2018. 
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Públicos), mas não se cuidou de aparelhá-lo inteiramente à nova ordem jurídica. De acordo 

com a Lei de Registros Públicos, a instituição do bem de família é hoje objeto de registro (art. 

167, I, nº 1), o que é feito diretamente na matrícula do imóvel afetado. Ainda que a instituição 

seja feita por terceiro, o registro na matrícula continua sendo procedimento adequado. A 

primitiva redação do dispositivo em exame (art. 1.714) referia-se à transcrição, fato que 

exigiu correção. 

Convém relembrar que o parágrafo único do art. 1.711 do Código estabelece que o 

terceiro poderá 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. Quando 

do cumprimento do testamento, os beneficiários serão aquinhoados com tal bem, competindo-

lhes levar a registro o formal de partilha ou a carta de adjudicação, se for o caso, na qual 

obrigatoriamente constará a afetação imposta pelo instituidor.  

Em caso de instituição por doação, a escritura pública, que há de conter tanto a 

liberalidade como a afetação do patrimônio, igualmente haverá de ser levada a registro no 

serviço imobiliário. Nestas duas hipóteses (instituição por terceiro através testamento ou 

doação), desnecessário o procedimento previsto na Lei de Registros Públicos, bastando o 

simples registro do título (formal de partilha, carta de adjudicação ou escritura pública de 

doação) e da respectiva afetação. 

O art. 1.715 do Código dispõe que o “bem de família é isento de execução por dívidas 

posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de 

despesas de condomínio”. Em relação à possibilidade da penhora do bem de família para 

satisfação de tributos relativos ao próprio prédio, não há nenhuma novidade. O art. 70 do 

Código Civil de 1916 era no mesmo sentido. A inovação está por conta da possibilidade de 

constrição para satisfação das despesas de condomínio. A novidade está alinhada com o 

grande número de prédios de apartamentos que surgiram nas cidades brasileiras. Tais prédios, 

regulados pela Lei nº 4.591, de 16.12.1964, somente se mostram viáveis porque cada 

condômino concorre para o pagamento das despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos 

previstos na convenção, a cota-parte que lhe cabe no rateio (art. 12 da Lei nº 4.592/64). 

Razoável que os apartamentos, ainda que instituídos como bem de família voluntário, sirvam 

de suporte para satisfação de tais despesas, pois se assim não fosse tais edificações poderiam 

ser totalmente inviabilizadas no lastro do inadimplemento de condôminos. Ademais, a 

obrigação de concorrer para as despesas do condomínio é de natureza propter rem, ou seja, 

gerada pela própria coisa, no caso as respectivas unidades privativas.  
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Nessa passagem, torna-se necessário lembrar que o Superior Tribunal de Justiça 

também reconheceu a possibilidade de penhora do apartamento, ainda que qualificado como 

bem de família, para pagamento de indenização devida pelo condomínio a terceiro, 

proclamando a natureza propter rem das dívidas condominiais. A decisão foi proferida em 

ação proposta por pessoa que ficou inválida, depois de ter sido atingida por um pedaço de 

revestimento da fachada do prédio que caiu devido à má conservação do prédio. O STJ 

concluiu que mesmo o condômino que adquiriu o apartamento depois do fato e da 

constituição da dívida, fica obrigado a concorrer para o pagamento da indenização, posto 

tratar-se de obrigação que incide sobre sua fração ideal do prédio (REsp 1463 848-RS, em que 

foi relator o min. Luiz Felipe Salomão). 

O Código Civil de 2002 não alude aos créditos de trabalhadores da própria residência 

e das respectivas contribuições previdenciárias (como fazia a Lei nº 8.009/90, antes de o 

inciso I do art. 3º ter sido extirpado pela Lei Complementar nº 150, de 1º de julho de 2015, 

que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico), ao crédito destinado à reforma ou 

ampliação do prédio, ao crédito decorrente de pensão alimentícia devida pelo instituidor e ao 

crédito derivado de sentença penal condenatória, como ainda faz a Lei nº 8.009/90, que cuida 

do bem de família legal.  

Parece razoável que o bem de família voluntário também seja passível de constrição 

nas mesmas hipóteses contempladas na Lei nº 8.009/90, face à natureza de tais créditos. 

Quando há confronto de dois interesses que mereçam proteção, deve-se dar preferência àquele 

que, se preservado, atende melhor o princípio da dignidade da pessoa humana e mais 

contribui para a pacificação e harmonia das relações sociais, tendo em conta os princípios 

gerais do direito.      

O parágrafo único do art. 1.715, por sua vez, institui que “no caso de execução pelas 

dívidas referidas neste artigo, 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”199.  Salutar a sub-rogação, porque preserva o 

espírito protetivo do instituto, além de evitar fraudes.  

O art. 1.716 do Código cuida da duração do bem de família ao dispor que “a isenção 

de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges, ou, na falta destes, 

                                           
199 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 
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até que os filhos completem a maioridade”200. A norma nova repete, com pequena adequação 

quanto à sobrevida de um dos cônjuges, o disposto no parágrafo único do art. 70 do Código de 

1916, revogado.  Não há, em consequ201ência, novidade em relação ao tema. Não se pode 

deixar de registrar que o legislador se esqueceu de fazer referência à sobrevida dos 

conviventes, nem cuidou da duração do bem de família quando instituído em benefício de 

família monoparental. A omissão aqui destacada há de ser atribuída à falha do empenho de 

adequação do primitivo projeto à nova ordem jurídica, de forma que não resta dúvida que o 

dispositivo há de ser aplicado também a tais entidades familiares, por analogia. 

O art. 1.717 dispõe que “o prédio e os valores mobiliários, constituídos como bem da 

família, não podem ter destino diverso do previsto no art. 1.712 ou serem alienados sem o 

consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério Público”. 

Tem-se, assim, que o prédio residencial, seja urbano, seja rural, há de ser destinado à 

residência da família, enquanto a renda dos valores mobiliários, por ventura abrangidos pela 

instituição, deverá ser aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Cuida 

assim, tal dispositivo, da inalienabilidade, embora relativa, do bem de família. A norma não 

impede, de forma absoluta, a alienação do bem de família, mas exige o consentimento dos 

interessados e seus representantes legais, ouvido o representante do Ministério Público. Há 

aqui um complicador em relação aos valores mobiliários, que podem ser compostos de títulos 

negociáveis, especialmente em Bolsas de Valores. Existem papéis que, em face da oscilação 

do mercado, precisam ser vendidos rapidamente. Uma vez que o Código resolveu permitir a 

instituição do bem de família em relação a valores mobiliários, deveria conter norma 

flexibilizadora em relação à circulação dos títulos assim instituídos. Títulos negociáveis em 

Bolsa de Valores não podem ter sua venda atrelada à prévia autorização judicial, posto que, 

não raras vezes, são objeto de negócios urgentes, devido às oscilações do mercado financeiro. 

O art. 1.719 cuida da extinção do bem de família pela impossibilidade de sua 

manutenção, e o faz nos seguintes termos: “comprovada a impossibilidade da manutenção do 

bem de família nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos 

interessados, extinguí-lo ou autorizar a sub-rogação dos bens que o constituem em outros, 

ouvidos o instituidor e o Ministério Público”202. A particularidade da norma é que ela habilita 

qualquer dos interessados a promover o pedido de extinção do bem de família ou a sub-

                                           
200 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

201 Ibidem. 
202 Ibidem. 
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rogação em outros bens. Tanto é assim que exige sejam ouvidos o instituidor e o Ministério 

Público. Nada impede, obviamente, que o próprio instituidor tenha tal iniciativa, hipótese em 

que, inversamente, deverão ser ouvidos os demais interessados, quais sejam, o cônjuge e 

filhos, dando-se, a estes últimos, curador se incapazes. 

O art. 1.720 do Código Civil trata da administração do bem de família estabelecendo 

que “salvo disposição em contrário do ato de instituição, a administração do bem de família 

compete a ambos os cônjuges, resolvendo o juiz em caso de divergência”. A norma em exame 

é boa porque assegura igualdade dos cônjuges na administração da família e de seus 

interesses, mas não foi ajustada à nova ordem constitucional, inaugurada em 1988, porque não 

faz referência aos conviventes, caso o bem de família seja instituído no âmbito da união 

estável, nem ao provedor da família monoparental.  Evidente, em nome do princípio da 

igualdade, que a norma há se aplicar em sua inteireza às uniões estáveis em relação aos 

conviventes, bem como à família monoparental. É bom lembrar, também, que o legislador 

flexibilizou permitindo aos interessados que elejam a quem competirá a administração do bem 

de família, se assim desejarem. 

O parágrafo único de referido artigo estabelece que “com o falecimento de ambos os 

cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, e do contrário, a seu 

tutor”. Certamente o legislador quis se referir ao filho mais velho que ainda tiver interesse no 

bem de família, pois pode acontecer perfeitamente que o filho mais velho do casal (formador 

de entidade familiar em qualquer das modalidades prevista na Constituição) já tenha 

constituído família e sequer resida no bem instituído. Embora a melhor técnica recomenda 

que a norma seja interpretada em sintonia com o interesse dos envolvidos na situação fática, 

não é de se estranhar que outras interpretações possam dela ser extraídas, o que legislador 

também poderia ter evitado. 

O art. 1.721 do Código Civil introduziu novidade no Direito brasileiro, afinada, aliás, 

com posição defendida neste trabalho. Estabelece o caput de referido dispositivo que “a 

dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família”. O legislador não incluiu na 

norma maiores detalhes, especialmente acerca do destino a ser dado ao bem, o que de certa 

forma é bom porque deixa ao prudente arbítrio do juiz a acomodação que for melhor para 

pacificação do conflito. 

Já o parágrafo único do artigo em exame dispõe que “dissolvida a sociedade conjugal 

pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família, se 

for o único bem do casal”. O fato de o consorte sobrevivente poder pedir a extinção do bem 

de família não lhe assegura direito absoluto ao deferimento do pedido. Com efeito, tal 
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pretensão poderá ser obstada se a extinção do gravame for nefasta para a família, 

principalmente em havendo filhos menores ou incapazes. Aliás, nesta hipótese, ou seja, 

havendo filhos menores, o legislador já deveria ter proibido o pedido de extinção. Realmente: 

a família monoparental que surge com o falecimento de um dos cônjuges merece idêntica 

proteção, não se mostrando salutar que o levantamento da afetação possa ser facilitado nesta 

hipótese. A norma agasalhada em referido parágrafo tem mais pertinência nos casos em que o 

cônjuge sobrevivente, em face da morte do outro consorte, se tornou só, não havendo mais 

outros interessados na preservação do bem de família voluntário. De qualquer forma, como a 

extinção do gravame depende de pronunciamento judicial, impõe-se que os demais 

interessados sejam ouvidos, e bem assim o representante do Ministério Público. 

Finalmente, o art. 1.722 arremata: “extingue-se, igualmente, o bem de família com a 

morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos a curatela”. A 

rigor o tema já foi tratado no art. 1.716 cuja regra é no sentido de que o bem de família 

"durará enquanto viver um dos cônjuges, ou, na falta deste, até que os filhos completem a 

maioridade”. Acrescentou-se no artigo em estudo apenas que a proteção subsistirá se houver 

filho sujeito a curatela, o que, a bem da verdade, poderia ter sido resolvido no mencionado art. 

1.716 sem maiores dificuldades. 

 

5.3 A AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMO BEM DE FAMÍLIA VOLUNTÁRIO (ART. 

1.711 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) 

 

Todos os bens da vida protegidos pela impenhorabilidade instituída pela Lei nº 

8.009/90 (bem de família legal), podem, sem exceção, ser objeto, também, do bem de família 

voluntário (disciplinado nos art. 1.711 e seguintes do Código Civil), desde que atrelados a um 

imóvel residencial de titularidade do instituidor. Além disso, podem também integrar o bem 

de família voluntário valores mobiliários não excedentes ao valor do prédio afetado (art. 1.712 

e 1.713 do Código Civil).  

Nesta passagem, cuidar-se-à dos bens que podem ser voluntariamente objeto de bem 

de família, e, em consequência, afetados pela impenhorabilidade pela vontade do proprietário, 

observadas as peculiaridades que possam exigir enfrentamento. 
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 5.3.1 Considerações iniciais 

 

Para se afirmar quais bens da vida podem ser instituídos voluntariamente como bem 

de família, através de escritura pública, basta verificar a abrangência da Lei nº 8.009/90, já 

examinada, e acrescentar os valores mobiliários referidos nos art. 1.712 e 1.713 do Código 

Civil de 2002, e atrelá-los a um imóvel residencial. 

Deve ser assim porque a proteção legal que o próprio legislador oferece 

automaticamente (impenhorabilidade legal), tem que estar afinada com aquela proteção que a 

parte interessada pode manejar. Necessário examinar as particularidades vinculadas à afetação 

voluntária, o que se fará a seguir. 

 

5.3.2 Regra geral: bem imóvel residencial 

 

O bem de família voluntário tem por objeto material, em regra, um prédio destinado ao 

abrigo da família. É o que se depreende da primeira parte do art. 1.712 do Código Civil ao 

estabelecer que “o bem de família consistirá 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”203. 

Tem-se assim que a afetação patrimonial em exame somente pode recair sobre um 

único prédio e que este tenha uma finalidade específica, qual seja, que se destine ao abrigo da 

família do instituidor.  A bem da verdade, o legislador não foi técnico ao se referir, 

equivocadamente, a domicilio (elemento psicológico, que indica animus de se fixar, em 

caráter permanente, em determinado lugar), quando deveria ter se referido a residência 

(elemento material). 

O art. 70 do Código Civil de 1916 dispunha que “é permitido aos chefes de família 

destinar um prédio para domicílio desta, com cláusula de ficar isento de execução por dívidas, 

salvo as que provierem de impostos relativos ao mesmo prédio”. Como aquela norma não se 

revestia de necessária clareza em relação ao bem material sujeito à afetação, referindo-se 

apenas a um prédio muito se discutiu se ela se referia apenas ao prédio urbano ou se o imóvel 

rural também poderia ser objeto da instituição. A questão somente foi conclusivamente 

                                           
203 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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resolvida em 1941, com o advento do Decreto-Lei nº 3.200/41, que dispondo sobre a 

organização e proteção da família, estabeleceu, no art. 22, que “quando instituído em bem de 

família prédio da zona rural, poderão ficar incluídos na instituição a mobília e utensílios de 

uso doméstico, gado e instrumentos de trabalho, mencionados discriminadamente na escritura 

respectiva”. 

Depois, a Lei nº 8.009/90, que cuida do bem de família legal, também estabeleceu, no 

parágrafo 2º do art. 4º, que “quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a 

impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos 

casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, à área limitada como pequena 

propriedade rural”204. 

Na mesma linha o Código Civil de 2002 cuidou de se referir ao “prédio residencial 

urbano ou rural” (art. 1.712), de forma que não há mais nenhuma dúvida sobre a possibilidade 

do imóvel rural ser convertido em bem de família voluntário, desde que observada a extensão 

de uma pequena propriedade rural (art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/90). 

 

5.3.3 Inclusão de bens móveis no ato de  instituição 

 

O Código de 1916 era omisso quanto à possibilidade da afetação, como bem de 

família, da mobília e utensílios de uso doméstico, especialmente quando a instituição tinha 

por objeto imóvel urbano.  Por outro lado, o art. 22 do Decreto-Lei nº 3.200/41, autorizava a 

inclusão da “mobília e utensílios de uso doméstico, gado e instrumentos de trabalho, apenas 

quando instituído em bem de família prédio da zona rural”.  

Ocorre que a família não estaria cabalmente protegida se a casa fosse preservada e 

toda sua mobília removida para satisfação de credores. Ninguém consegue viver 

condignamente num prédio vazio, ainda que se trate de um suntuoso palácio. Razoável, 

portanto, que a instituição deva abranger os móveis ordinários que guarnecem o prédio, 

devendo ser excluídos apenas os adornos suntuosos e as obras de arte, bens que não se 

revelam como indispensáveis para a família.  

Ademais, a norma insculpida no art. 22 do Decreto Lei nº 3.200/41 não poderia ser 

tida como limitadora do bem de família urbano, porque este não foi o propósito do legislador, 

                                           
204 O inciso XXVI do art. 5º da CF dispõe que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 

trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade 
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu  desenvolvimento”. (BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 18 nov. 2018). 
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mas sim foi positivada para ampliar a abrangência do bem de família rural, abarcando o gado 

e instrumentos de trabalho.  

Tem-se ainda que com o advento da Lei nº 8.009/90, que instituiu o bem de família 

legal, ficou positivado que a impenhorabilidade compreende o imóvel, a construção, as 

plantações, as benfeitorias de qualquer natureza, todos os equipamentos, inclusive os de uso 

profissional, e os móveis que guarnecem a casa. Se o legislador se dispôs a proteger 

automaticamente tais bens, não pode subtrair do titular a possibilidade de fazê-lo através de 

escritura pública. 

De qualquer forma, a questão foi conclusivamente resolvida pelo Código Civil de 

2002, que se refere expressamente às pertenças e acessórios do prédio residencial (art. 1.712), 

como passíveis de serem incluídos na instituição. 

 

5.3.4 Do valor e das características do bem afetado 

 

Conforme já anteriormente destacado, art. 1.711 do Código Civil estabelece que 

“podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, 

destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um 

terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição”205. 

Cumpre destacar que a questão da limitação do valor do bem de família sempre foi 

tormentosa no direito pátrio. O Código Civil de 1916 não estabelecia valor máximo para o 

imóvel a ser instituído como bem de família voluntário, o que lhe rendeu severas críticas 

daqueles que entendem que o instituto deve ter por objeto a pequena propriedade, quer 

urbana, quer rural, e visa primordialmente garantir abrigo para a família em face de eventuais 

adversidades econômicas, assegurando-lhe pelo menos um teto modesto que lhe sirva de 

asilo. 

De Álvaro Villaça Azevedo o Código Civil de 1916 recebeu a seguinte crítica:  

 

Não só pelo exemplo estrangeiro, mas no próprio Direito Brasileiro, como nasceu o 
instituto do bem de família, era necessária a fixação do seu valor, para que não fosse 
ele porta aberta a abusos. O bem de família visando a proteção da pequena 
propriedade, seja urbana, seja rural, surgiu para abrigar a família dos dissabores 
econômicos, para que ela não se visse privada de tudo o que possuía, sem, pelo 
menos, remanescer-lhe uma teto modesto como asilo206. 

                                           
205 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

206 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 112. 
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Várias foram as tentativas de se inserir, no direito positivo brasileiro, a fixação do 

valor do bem de família, o que se concretizou em 1941 com o advento do Decreto-Lei nº 

3.200/41, que em seu artigo 19 impossibilitou a instituição em bem de família de imóvel de 

valor superior a cem mil cruzeiros (moeda da época). Em pouco tempo esse valor se tornou 

irrisório diante do fenômeno inflacionário, que em alguns períodos da história se revelou 

absolutamente fora de controle. Por conta disso, em 1955, através da Lei nº 2.514, de 

27.06.1965, o art. 19 do Decreto-Lei nº 3.200/41 recebeu nova redação, e esse valor foi 

elevado para um milhão de cruzeiros (moeda da época).  

Este novo valor também acabou aviltado pela marcha inflacionária, em face do que o 

art. 19 recebeu, em 1971, através da Lei nº 5.653, de 27 de abril de 1971, nova redação, 

passando a estabelecer que “não será instituído bem de família imóvel de valor superior a 500 

(quinhentas) vezes o maior salário mínimo vigente no País”.  A instituição da cláusula móvel, 

vinculada à variação do maior salário mínimo do País, tirou o valor do bem de família da 

nefasta agressão da inflação, estabelecendo mecanismo objetivo para atualização periódica. 

A fixação de valor para o bem de família não durou muito no direito brasileiro. Em 

1979, através da Lei nº 6.742/79, o mesmo artigo 19 do Decreto-Lei nº 3.200/41 recebeu nova 

alteração, e passou a estabelecer que “não há limite de valor para o bem de família, desde que 

o imóvel seja residência dos interessados por mais de 2 (dois) anos”.  

Essa alteração legislativa criou uma situação extremamente curiosa: E se o imóvel 

fosse recém adquirido, ou não servisse de residência dos interessados anteriormente? A 

questão foi bem abordada por Arnaldo Marmitt, que assim se posicionou: 

 

Não há mais limite de valor se o imóvel for residência dos interessados por mais de 
dois anos. Adimplido este requisito, desaparece a exigência da limitação. O fato de a 
lei ter extinguido o limite de valor se o imóvel for residência dos interessados por 
mais de dois anos não deve levar a equívocos. Impende não olvidar que a instituição 
é permitida independente de residência anterior, e que neste caso o valor do bem não 
poderá passar do montante de quinhentos salários-mínimos207. 

 
 

Como o valor de quinhentos salários mínimos foi removido do direito positivo pela 

Lei nº 6.742/79, ao dar nova redação ao art. 19 do Decreto-Lei nº 3.200/41, não havia como 

impor tal exigência ao instituidor ainda que o imóvel não fosse destinado a “residência dos 

interessados por mais 2 (dois) anos”.  

Com efeito, ao estabelecer nova redação ao art. 19 em exame, o legislador abriu uma 

lacuna na lei que, a rigor, não tinha como ser colmatada pelos métodos usuais de integração 

                                           
207 MARMITT, Arnaldo. Bem de Família – Legal e Convencional.  Rio de Janeiro: AIDE Editora, 1995. p. 133. 
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das normas jurídicas, porque se aproximava de uma antinomia. Quando isso acontece, impõe-

se ao intérprete e ao aplicador do direito extrair da norma o que há de útil nela, devendo 

nortear-se pela busca da Justiça. Cabível, aqui, invocar a sempre autorizada lição de Norberto 

Bobbio, para quem: 

 

[...] se duas normas  incompatíveis uma é imperativa ou proibitiva e a outra 
permissiva, prevalece a permissiva. Esse critério parece razoável e corresponde a um 
dos cânones interpretativos mais constantemente seguidos pelos juristas, que é o de 
dar preponderância, em caso de ambigüidade ou incerteza na interpretação de um 
texto, à interpretação favorabilis sobre a odiosa208. 

 

Sempre haverá um critério para melhor aproveitamento do sistema normativo, na linha 

do ensinamento de Maria Helena Diniz: 

 

Se não for possível a remoção do conflito normativo, ante a impossibilidade de se 
verificar qual é a norma mais forte, surgirá a lacuna de colisão ou de conflito, que 
será solucionada por meio dos princípios gerais do preenchimento de lacunas. É 
preciso não olvidar que, havendo antinomia, ou mesmo lacuna de conflito, em casos 
excepcionais, o valor ‘justum’ deverá lograr entre duas normas incompatíveis, 
devendo-se seguir a mais justa ou a mais favorável, procurando salvaguardar a 
ordem pública ou social209. 

 

Nessa linha de pensamento, que é, sem dúvida nenhuma, a mais acertada, não se podia 

proibir que alguém instituísse bem de família não destinado a residência por mais de dois 

anos, só porque não havia no ordenamento jurídico qual seria o valor máximo do bem 

permitido para tal hipótese.  

De qualquer forma, com o advento da Lei nº 8.009/90, que trata do bem de família 

legal, a questão acabou superada, posto que tal lei não estabelece limite de valor para os bens 

a que se destina. Desta forma, se não há limite de valor para o bem de família legal, não há 

razão para haver limite de valor para o bem de família voluntário, pois tal implica em total 

contrassenso. 

Aliás, o Código Civil de 2002 estabelece expressamente, na parte final do art. 1.711, 

que ficam “mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida 

em lei especial”. 

Cumpre examinar qual seria a melhor opção legislativa: limitar o valor do bem de 

família ou deixar livre a afetação? O ideal seria limitar o valor do bem de família, ou, em 

última análise, buscar uma alternativa intermediária, um justo meio que ao mesmo tempo 

                                           
208 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Tradução Maria Celeste Cordeiro Leite dos 

Santos. Brasília: Universidade de Brasília, 1997. p. 98-99. 
209 DINIZ, Maria Helena. Conflito de Normas. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 40. 
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preservasse a proteção da família, mas fechasse a porta para abusos. E isso é perfeitamente 

possível. Bastaria que a norma houvesse disposto que a afetação pudesse recair em bem de 

qualquer valor, mas o juiz poderia, mediante prudente arbítrio, havendo provocação de 

credores, reduzir a impenhorabilidade, se abusiva. A questão deveria ser tratada em norma 

aberta que legitimasse o julgador a tomar providências concretas que pudessem coibir abusos, 

sem deixar a família sem asilo fundamental. Dentre tais providências imagina-se a 

possibilidade de o juiz determinar a divisão do bem que comporte divisão cômoda, desde que 

a família fique condignamente acolhida em uma parcela do imóvel.  

Um exemplo concreto poderá aclarar esta proposta: suponha-se que determinada 

pessoa tenha adquirido dois terrenos contíguos. Em um deles edifica a residência, e no outro 

um galpão apenas para atividades de lazer. Pede a unificação das matrículas, e, mediante 

fusão, os dois lotes se transformam em um só imóvel no registro imobiliário. Nada obsta que 

o proprietário, ato contínuo, institua tal imóvel como bem de família, abrangendo toda sua 

extensão. A lei deveria permitir que o juiz, se entender que a casa se revela suficiente para o 

abrigo da família, decretasse a divisão dos imóveis, autorizando a penhora da área excedente e 

das construções secundárias que nela existir. Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça, por sua 2ª Seção, em decisão relatada pelo min. Waldemar Zveiter, na 

qual ficou assentado que a impenhorabilidade decorrente da Lei nº 8.009/90: 

 

[...] compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as 
benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusivo de uso 
profissional, ou móveis que guarnecem a casa, mas não abrange outras áreas da 
extensa edificação, quando esta é passível de desmembramento sem prejuízo da 
parte residencial 210 . 

 

No mesmo sentido julgado da 3ª Câmara do então 1º Tribunal de Alçada Civil de São 

Paulo, relatado pelo Juiz Carvalho Viana, determinando a penhora de parte de imóvel 

residencial urbano, preservando para a residência uma área correspondente a 500 m2  (JTAC-

SP Lex 152/32). 

Este, porém, não é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, que, como já apontado em outra passagem, tem decidido no sentido de 

que é irrelevante o tamanho ou valor do imóvel para a proteção legal a que alude a Lei nº 

8.009/90. 

Outro exemplo: imagine-se que alguém tenha instituído como bem de família uma 

monumental mansão, tratando-se, porém, de bem que não comporta divisão cômoda. Poderia 

                                           
210 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 176.  
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o juiz, em tal hipótese, levando em conta as peculiaridades do lugar, o número de 

componentes do grupo familiar, a idade deles, as atividades que exercem, e tudo mais de útil 

que se fizesse necessário ponderar para preservação da proteção e dignidade da família, 

reduzir a impenhorabilidade a uma parte ideal do bem que, convertida em pecúnia quando a 

alienação total do imóvel, pudesse assegurar a aquisição de outro imóvel, adequado àquela 

família, para servir-lhe de residência. Esta solução, por falta de previsão legal, tem sido 

atualmente rejeitada à luz das normas em vigor. Com efeito, o então 1º Tribunal de Alçada 

Civil de São Paulo decretou a ilegalidade de decisão que manteve a constrição judicial 

incidente sobre imóvel, reservando 20% de sua avaliação para garantir o bem de família. Eis a 

ementa: 

 

Penhora – Bem de Família – Decisão que manteve a constrição judicial incidente 
sobre o imóvel, reservando 20% de sua avaliação para garantir o bem de família – 
Ilegalidade – Benefício que atinge a totalidade do imóvel, considerado bem de 
família, independentemente de seu valor – Agravo provido, neste sentido (AI 
736.461-4, Jaú, rel. Juiz Antonio Marson, j. 11.4.1997, v.u)211.  

 

Atribuir ao juiz o controle da extensão da proteção da família, mediante possibilidade 

de limitação da impenhorabilidade, é a melhor solução à problemática do valor e da 

característica do imóvel convertido em bem de família, e para tanto é preciso vencer velho 

preconceito dos legisladores que relutam em admitir cláusulas gerais no ordenamento jurídico 

nacional. Acerca do tema, José Sebastião de Oliveira aponta que o sistema jurídico pode ser 

classificado em fechado ou aberto sendo o primeiro fundado em dogmas de plenitude, e 

adotando normas descritivas de condutas, e o segundo prospectivo, mutável, e que permite 

uma constante adaptação às vicissitudes sociais. O mesmo jurista aponta que as inúmeras leis 

esparsas, que foram sendo editadas sucessivamente ao longo do tempo com o objetivo de 

tutelar, ainda que de maneira imediatista, as exigências criadas pela sociedade, atesta o 

fracasso do sistema jurídico fechado212.  

Uma regra que vise coibir o enriquecimento ilícito, por exemplo, nunca envelhece. 

Também jamais haverá necessidade de se mudar a regra segundo a qual os alimentos são 

devidos nos limites das necessidades de quem reclama, e das possibilidades de quem está 

obrigado a pagar. Por outro lado, é diferente estabelecer idade para o matrimônio (no Brasil, 

16 anos conforme art. 1.517 do Código Civil), ao invés de dispor que poderão se casar as 

                                           
211 CREDIE, Ricardo Arcoverde. Bem de Família. São Paulo: Malheiros Editores, 2000. p. 36. 
212 OLIVEIRA, José Sebastião. A Família contemporânea no âmbito de uma visão sistêmica aberta e o papel das 

cláusulas gerais como instrumento de permeabilidade e adaptabilidade do sistema  jurídico. Revista de Ciência 
Jurídicas, Maringá: EDUEM, ano III, n. 2, p. 327-344, 1999. 
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pessoas que comprovarem aptidão física e mental para esse ato jurídico considerado o mais 

solene de nosso ordenamento jurídico.  

As normas que regulam casuisticamente os fatos logo acabam ultrapassadas pela 

evolução social, porque aqueles fatos que foram regulados podem se mostrar, e comumente 

isso ocorre, de forma diferente algum tempo depois. 

É bom lembrar que é perfeitamente possível estabelecer uma forma aberta de legislar 

sem pôr em risco a segurança das relações jurídicas e sociais, base de sustentação da 

sociedade, bastando pautar-se pelos princípios gerais do Direito e pela preservação dos 

valores sedimentados. Não há, pois, o que temer, além do que, se tudo aponta para o fracasso 

do sistema fechado de legislar, impõe-se a busca de outra alternativa. O Poder Judiciário já 

deu mostra de sua firmeza e independência, não se mostrando lícito imaginar, de antemão, 

que não esteja apto a desincumbir-se de suas atribuições, caso lhe seja entregue uma 

ferramenta legal mais dinâmica.  

Retomando a questão do bem de família voluntário, cumpre arrematar que atualmente 

pode ser instituído como bem de família qualquer imóvel residencial, urbano ou rural (este em 

extensão limitada à pequena propriedade rural), bem como a mobília ordinária que o guarnece 

além do gado e instrumentos de trabalho, podendo ainda a instituição abranger valores 

mobiliários, hipótese em que, ressalvado o valor do imóvel (acerca do qual não há limitação), 

a afetação não poderá ultrapassar um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da 

instituição (art. 1.711 e 1.712 do Código Civil).  

Em relação aos valores mobiliários que podem compor o bem de família há expressa 

limitação: eles não poderão exceder o valor do prédio instituído como bem de família, à época 

de sua instituição, nos precisos termos do art. 1.713 do Código Civil. 

 

5.4 EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE: A IMPENHORABILIDADE RELATIVA DO 

BEM DE FAMÍLIA VOLUNTÁRIO  

 

Como já destacado, o primeiro efeito do bem de família é tornar o bem afetado 

impenhorável, isto é, livre de constrição judicial para pagamento de dívidas. A penhora, 

porém, se revela possível nas hipóteses expressamente excepcionadas pelo legislador, por 

conta do que é cabível afirmar que a impenhorabilidade do bem de família é relativa e não 

absoluta. 
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Como já ficou assentado, o objetivo primordial do instituto é garantir um asilo 

fundamental à família, preservado a residência e os móveis ordinários que a guarnecem, e que 

se revelem indispensáveis para habitalidade e vivência digna do grupo familiar.  

Tal proteção, porém, não chega ao ponto de dispensar a família do pagamento dos 

tributos incidentes sobre os bens afetados, porque os interesses privados não podem 

prevalecer sobre os interesses coletivos, o que tem determinado o norte do direito moderno 

dos povos desenvolvidos. 

Por conta disto, em relação ao bem de família voluntário, o art. 70 do Código Civil de 

1916 já estabelecia que o prédio destinado ao domicílio da família fica “isento de execução 

por dívida, salvo as que provierem de impostos relativos ao mesmo prédio”.  O parágrafo 

único do art. 71 daquele Código Civil também estabelecia que a “isenção de execução se 

referia a dívidas posteriores ao ato, e não às anteriores, se se verificar que a solução destas se 

tornou inexequível em virtude do ato da instituição”. O objetivo daquela norma era manter-se 

fiel ao repúdio à fraude contra credores, um dos princípios basilares das relações 

obrigacionais. 

  Na mesma linha, porém de forma mais abrangente, o Código Civil de 2002 

estabelece que “o bem de família 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).  

 Não é demais reiterar o acerto do legislador ao autorizar a penhora do bem de família 

para satisfação de despesas de condomínio, posto que a obrigação de concorrer para tais 

despesas tem natureza propter rem, ou seja, gerada pela própria coisa, especialmente no caso 

de unidades privativas do condomínio edilício. 

Cumpre ainda examinar se as demais exceções à impenhorabilidade, contempladas na 

Lei nº 8.009/90, que cuida especificamente do bem de família legal, também se aplicam ao 

bem de família voluntário. O problema é relevante porque o Código Civil é bem mais restrito 

quanto às exceções à impenhorabilidade, permitindo a constrição do bem afetado apenas para 

satisfação de “tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio” (art. 1.715 do 

Código Civil), enquanto a Lei nº 8.009/90, em seu art. 3º, é bem mais abrangente. 

Adotada a linha de que deve haver similitude de tratamento entre as duas modalidades 

de bem de família, não há como negar que o bem de família voluntário, da mesma forma em 

que se dá com o bem de família legal, poderá ser penhorado para satisfação das seguintes 

dívidas:  
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1) Derivadas de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio, ante a 

norma expressa do art. 1.715 do Código Civil que frente a tais débitos tira do bem afetado a 

proteção da impenhorabilidade; 

2) Pelo crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição 

do imóvel, até porque o bem de família somente é isento de execução por dívidas posteriores 

à sua instituição (art. 1.715 do Código Civil).  

3) Pelo crédito de pensão alimentícia, porque o direito à vida, atrelado a tal 

prestação, está acima de qualquer outro direito, até mesmo por imperativo constitucional, 

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 dívida, na 

linha da alteração introduzida na Lei nº 8.009/90 pela Lei nº 13.144/2015.  

4) Por crédito decorrente de prestação pecuniária imposta no juízo criminal em 

favor da vítima, nos termos do art. 43, I, do Código Penal.213 Na hipótese, a proteção civil, 

decorrente da impenhorabilidade não pode se sobrepor ao comando estatal derivado do Juízo 

Criminal, inspirado na proteção da sociedade. Ademais, se os próprios bens protegidos 

automaticamente pelo legislador através da Lei nº 8.009/90 (bem de família legal) sucumbem 

diante de tal hipótese, não há porque deixar à margem de tal exceção os bens afetados 

voluntariamente por seus titulares.214 

Não há, porém, que se cogitar da penhora do bem de família voluntário para execução 

de hipoteca, porque o imóvel voluntariamente afetado não pode ser oferecido como garantia 

real pelo casal ou pela entidade familiar. 

Por outro lado, se o imóvel objeto do bem de família voluntário foi adquirido com 

produto de crime, a questão não envolve penhora, mas perdimento. Estar-se-á diante de 

afetação viciada, que não tem como se sustentar.  

Importante destacar que, ao contrário do que se dá em relação ao bem de família legal, 

incabível a penhora do bem de família voluntário por obrigação decorrente de fiança 

                                           
213 Art. 43. As penas restritivas de direitos são: I. prestação pecuniária; II.  perda de bens e valores; 
214 A propósito desta questão, como já destacado quando cuidou-se das exceções à impenhorabilidade do bem de 

família legal, a objetiva lição do emitente criminalista Luiz Regis Prado, que aqui se delibera reproduzir para 
preservação do contexto: “A prestação pecuniária, insculpida no art. 43, I, do Código Penal, consiste no 
pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de 
importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários 
mínimos. A prestação pecuniária, a bem da verdade, não passa de uma forma de reparação civil travestida de 
sanção criminal, a fim de facilitar seu cumprimento, já que o próprio legislador acrescenta que ´o valor pago será 
deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários´(art. 
45, § 1º).”(PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. p. 382). 
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concedida em contrato de locação, porque o bem afetado é isento de execução por dívidas 

posteriores à sua instituição. Ademais, a inalienabilidade de tal modalidade de bem (bem de 

família voluntário), ainda que relativa, impede seu comprometimento em obrigação que 

poderá implicar em sua alienação. 

 

5.5 DA INALIENABILIDADE (RELATIVA) DO BEM DE FAMÍLIA VOLUNTÁRIO 

 

Em regra o bem de família voluntário não pode ter outra destinação que não a 

residência da família, nos precisos termos do art. 1.717, combinado com o art. 1.712 do 

Código Civil.  

Com efeito, o art. 1.717 do Código Civil dispõe que “o prédio e os valores mobiliários, 

constituídos como bem da família, não podem ter destino diverso do previsto no art. 1.712 ou 

serem alienados sem o consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o 

Ministério Público”215. Assim sendo, o prédio residencial, seja urbano, seja rural, há de ser 

destinado à residência da família, enquanto a renda dos valores mobiliários, por ventura 

abrangidos pela instituição, deverá ser aplicada na conservação do imóvel e no sustento da 

família.  

É possível afirmar que o art. 1.717 em exame impõe a inalienabilidade, embora 

relativa, do bem de família. Assim é porque, como já asseverado, a norma não impede, de 

forma absoluta, a alienação do bem de família, mas exige o consentimento dos interessados e 

seus representantes legais, ouvido o representante do Ministério Público.  

O art. 1.719 do Código, por sua vez, cuida da extinção do bem de família pela 

impossibilidade de sua manutenção, e o faz nos seguintes termos: “comprovada a 

impossibilidade da manutenção do bem de família nas condições em que foi instituído, poderá 

o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo216 ou autorizar a sub-rogação dos bens que 

o constituem em outros, ouvidos o instituidor e o Ministério Público”. A particularidade da 

norma é que ela habilita qualquer dos interessados a promover o pedido de extinção do bem 

de família ou a sub-rogação em outros bens, exigindo que sejam ouvidos o instituidor e o 

Ministério Público.  

Nada impede, obviamente, e é normal que ordinariamente assim seja, que o próprio 

instituidor tenha tal iniciativa, hipótese em que, inversamente, deverão ser ouvidos os demais 

                                           
215 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

216 Ibidem. 
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interessados, quais sejam, o cônjuge e filhos, dando-se, a estes últimos, curador, se for o caso. 

Não há, pois, que se cogitar de inalienabilidade absoluta do bem de família voluntário, posto 

que, a requerimento dos interessados o bem poderá ter outro destino. Esta – aliás – já era a 

dicção do Código Civil de 1916, que em seu art. 72 dispunha que o prédio não poderia “ter 

outro destino, ou ser alienado, sem o consentimento dos interessados e dos seus representantes 

legais”.  

O art. 21 do Decreto-Lei nº 3.200/41 também estabelecia que a cláusula de bem de 

família somente poderia ser eliminada, por mandado do juiz, e a requerimento do instituidor 

(ou dos interessados, no caso do art. 20 do mesmo diploma legal, que dispunha sobre hipótese 

de morte do instituidor), se o prédio deixasse de ser domicílio da família, ou por motivo 

relevante plenamente comprovado. Removida a cláusula de afetação, nada impedia a 

alienação do bem, mas não se pode deixar de registrar que o parágrafo primeiro do art. 21 

também impunha que “sempre que possível, o juiz determinará que a cláusula recaia em outro 

prédio, em que a família estabeleça domicílio”. 

Seja como for, convém insistir que a inalienabilidade do bem de família voluntário, 

ainda que relativa, é um complicador à sua aceitação pelo povo, pois é da natureza humana ter 

poder de disponibilidade sobre seus bens. 

 

5.6 OS DESTINATÁRIOS DA PROTEÇÃO LEGAL DECORRENTE DO INSTITUTO DO 

BEM DE FAMÍLIA VOLUNTÁRIO 

 

A evolução do conceito de família e as novas formas de organização familiar 

reconhecidas pela ordem constitucional vigente, inaugurada em 1988, recomendam sejam 

bem identificados os destinatários da proteção derivada do bem de família voluntário, bem 

como as pessoas que podem promover sua instituição, e é disso que se cuidará nesta 

passagem. 

 

5.6.1 Entidades Familiares às quais se destina o bem de família voluntário 

 

Cumpre registrar, de partida, que o Código Civil de 2002 ampliou a família que era 

protegida pelo Código de 1916, porque o parágrafo único do art. 70 daquele Código limitava a 
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família aos cônjuges e filhos menores, ao disciplinar essa modalidade especial de bem, nada 

referindo quando aos incapazes.217 A questão estava assim disciplinada no Código revogado: 

 

Art. 70. É permitido aos chefes de família destinar um prédio para domicílio desta, 
com cláusula de ficar isento de execução por dividas, salvo as que provierem de 
impostos relativos ao mesmo prédio.   
Parágrafo único: Essa isenção durará enquanto viverem os cônjuges e até que os 
filhos completem sua maioridade. 

 

Como se vê, aquelas regras estavam em completo desalinhamento com a nova ordem 

constitucional, instituída em 1988, posto que editadas ao tempo em que somente o casamento 

era instrumento gerador de famílias.  

O art. 1.711 do Código Civil, por sua vez, assim dispõe: 

 
Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou 
testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que 
não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, 
mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em 
lei especial218. 

 

A despeito de referido artigo haver feito referência aos cônjuges e à entidade familiar, 

o art. 1.722 do mesmo Código, ao disciplinar a proteção derivada do bem de família 

voluntário, limita a família aos cônjuges (faltou acrescentar ou conviventes e o provedor da 

família monoparental) e aos filhos menores e interditados, na medida em que estabelece que 

se extingue o bem de família “com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, 

desde que não sujeitos a curatela”.  

Cumpre lembrar, nesta passagem, que a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que 

instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, restringiu as hipóteses de incapacidade civil, 

dando nova redação ao art. 3º do Código Civil de 2002 e revogando diversos dispositivos do 

mesmo Código que disciplinavam a questão. Referida lei não pode empanar a proteção 

derivada do bem de família, o que induz que não é a formalidade da curatela que deve se ter 

em conta para preservação da impenhorabilidade, mas sim a situação de fato em que se 

apresenta a pessoa com deficiência. 

Aliás, mesma lei estabelece, em seu art. 31, que: 

 

                                           
217 É certo, no entanto, que a melhor doutrina anterior ao Código Civil de 2002 já era no sentido de que a 

incapacidade de filho impedia a extinção do bem de família enquanto o incapaz necessitasse de proteção.  
218 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 
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A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia 
para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência 
inclusiva219. 

 
 

 Adota-se aqui o entendimento no sentido de que a Lei nº 13.146/2015 sempre tem que 

ser aplicada em benefício da pessoa com deficiência, de forma que não exerce nenhuma 

influência restritiva na proteção derivada do bem de família. 

Voltando às entidades familiares, necessário não se distanciar do fato de que 

atualmente as uniões livres, ainda que de pessoas de mesmo sexo, igualmente inauguram 

famílias. Desde 1988 não se cogita mais de chefia da família, mas sim de administração 

compartilhada, em face da absoluta igualdade de direitos assegurada aos cônjuges ou 

conviventes.   

Além disso, na medida em que “entende-se, também, como entidade familiar a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes” (Art. 226, § 4º, da 

Constituição Federal; família monoparental), impunha-se que a tais entidades também fosse 

assegurado o direito de instituir bem de família facultativo. 

Diante da nova ordem constitucional, o art. 70 e seu parágrafo único do Código de 

1916 já exigia releitura, de modo que tanto pessoas casadas, como unidas livremente com o 

fim de manter vida em comum, ainda que do mesmo sexo (uniões homoafetivas), com o 

intuito de constituir família, como ainda pessoas que vivam com seus descendentes, podiam 

instituir bem de família. 

Na mesma medida, os art. 1.711 e 1.722 também têm que ser harmonizados com a 

ordem constitucional instituída em 1988, porque a codificação não foi criteriosamente 

atualizada de acordo com os avanços constitucionais. 

Cumpre então perquirir: que grupo de pessoas pode ser considerado como família para 

fins de instituição de bem de família voluntário? A esta altura a resposta a tal questão é 

simples, e tem que estar alinhada com a solução proposta para a mesma indagação quando 

feita em relação ao bem de família legal, vale dizer, os dispositivos do Código Civil de 2002 

têm que ser harmonizados com a Constituição Federal de 1988, daí porque o bem de família 

voluntário pode ser instituído para proteção de qualquer das modalidades de família referidas 

                                           
219 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 jul. 2015. 
Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em: 
12 nov. 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
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neste trabalho, inclusive as derivadas do afeto e formadas por pessoas de mesmo sexo, e não 

somente para proteção da família nuclear referida no Código.  

 

5.6.2 Pessoas que podem instituir bem de família voluntário 

 

Tendo em vista a relevância prática da questão, importante catalogar, precisamente, 

quais pessoas podem instituir bem de família voluntário, porque a instituição tem que ser 

formalizada, e é preciso verificar quem tem, pessoalmente, legitimidade para tanto.  

Afastadas as imprecisões legislativas, e à luz do que até aqui se sustentou, podem 

instituir bem de família voluntário: 

1) Os cônjuges, conjuntamente, com suporte em patrimônio comum; 

2) Qualquer dos cônjuges, ainda que isoladamente, com suporte em bens 

particulares; 

3) Os conviventes, em conjunto, com suporte em patrimônio comum; 

4) Qualquer dos conviventes, ainda que isoladamente, com suporte em bens 

particulares; 

5) O provedor da família monoparental, que ordinariamente será o ascendente em 

relação à sua prole; 

6) Qualquer outro membro do núcleo familiar; 

7) Terceiro, por testamento ou doação, desde que haja aceitação de ambos os 

cônjuges (em relação às uniões respaldas em casamento), ou de ambos os conviventes (em 

relação às uniões estáveis), ou do provedor (em relação às famílias monoparentais). 

 

5.7 OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O BEM DE FAMÍLIA NO CÓDIGO CIVIL DE 

2002 

 

Não se pode negar que os projetistas do Código Civil de 2002 e os legisladores que 

converteram o projeto em lei, demonstraram boa intenção no trato do bem de família, como 

de resto assim também aturam em relação aos demais institutos. Mais de uma vez Miguel 

Reale, artífice de referido Código, destacou o grande esforço da comissão que ele tão bem 

presidiu para resgatar do esquecimento este importante instituto.  

Ocorre que, a despeito disso, não se vislumbra tenham conseguido modernizar o 

instituto a ponto de popularizá-lo, como era de se esperar. Tudo faz crer que o bem de família 

voluntário continuará no ostracismo em que sempre esteve. O bem de família voluntário 
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requer tratamento mais prático e flexível, e deve se apresentar como uma alternativa a quem 

quiser ampliar a proteção derivada do bem de família legal.  

Por isso é que não é demais insistir que as duas modalidades de bem de família (legal 

e voluntário), bem como todas as demais hipóteses de impenhorabilidade, devem integrar um 

único diploma normativo, facultando-se aos interessados o aprimoramento da proteção 

genérica (impenhorabilidade legal) às suas convenientes e particularidades (patrimônio 

impenhorável voluntário). Ter-se-ia assim uma lei geral das impenhorabilidades, na qual as 

disposições seriam anunciadas através de cláusulas gerais (normas abertas), o que haveria de 

assegurar flexibilidade ao instituto e maior adaptabilidade às diversas situações de interesse 

dos instituidores. 

Disso cuidar-se-á em tópico próprio deste trabalho, quando será formulada uma 

proposta de nova normatização para o bem de família, adotando como norte as linhas aqui 

anunciadas. 
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6 O DESTINO DO BEM DE FAMÍLIA (VOLUNTÁRIO E LEGAL) NA 

DISSOLUÇÃO DAS ENTIDADES FAMILIARES 

 

 

Conforme já afirmado, constitui fato notório que todos os dias, pelos mais diversos 

motivos, ocorrem o fim de entidades familiares, matrimonializadas ou derivadas de união 

estável, e, a despeito disso, doutrina e jurisprudência pouco atenção dispensam ao destino que 

deve ser dado ao bem de família quando a entidade familiar se dissolve por morte, nulidade 

ou anulação de casamento ou divórcio, ou ainda ruptura da união estável. 

Atento ao fato que este trabalho se dedica ao estudo dessa modalidade especial de 

bem, sob a perspectiva da família e do princípio da dignidade da pessoa humana, esta a 

questão que será, neste tópico, desafiada.  

 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A dissolução de uma entidade familiar implica em diversas consequências 

patrimoniais, a saber: definição da responsabilidade pela verba alimentar devida aos filhos e 

eventualmente a um dos separandos; destino a ser dado aos bens em razão da eventual 

partilha; responsabilidade civil, nas hipóteses de reconhecimento de obrigação pelo 

ressarcimento de danos materiais ou morais ao parceiro prejudicado;  responsabilidade pelos 

contratos de interesse do casal, como, por exemplo, o relativo à locação da morada comum; e 

atribuição dos encargos decorrentes das despesas do processo indispensável para 

concretização judicial da dissolução. 

No entanto, o propósito desse trabalho é examinar apenas um desses aspectos 

patrimoniais, ou seja, o destino a ser dado ao bem de família em caso de dissolução de uma 

entidade familiar, quer em relação aos cônjuges ou conviventes, quer em relação aos herdeiros 

quando a dissolução se der em virtude de falecimento de um dos componentes do casal. 

É fato facilmente constatável que tanto a doutrina como a jurisprudência pátria pouco 

cuidam desta questão, e como duas são as espécies de bem de família (voluntário e legal), 

necessário que o problema seja enfrentado à luz de cada modalidade, separadamente. 

Cumpre lembrar, de início, que, em relação ao bem de família voluntário, há a regra 

do art. 1.721 do Código Civil, expressa no sentido de que a dissolução da sociedade conjugal 

não extingue o bem de família, mas nada há no direito positivo brasileiro acerca da extinção 

do bem de família legal, até porque não exige ato de instituição. 
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Nessa passagem o objetivo é discutir, principalmente, se as regras que dispõe sobre a 

preservação do bem de família voluntário em caso de dissolução da entidade familiar se 

aplicam ou não ao bem de família legal. Para tanto necessário examinar o destino do bem de 

família voluntário nas diversas hipóteses de dissolução das entidades familiares e, em seguida, 

verificar se o bem de família legal está sujeito ao mesmo regramento. 

 

6.2 O DESTINO DO BEM DE FAMÍLIA VOLUNTÁRIO EM CASO DE MORTE DE UM 

DOS CÔNJUGES OU CONVIVENTES, OU DE AMBOS 

 

A morte de um dos cônjuges ou conviventes, ou, em certos casos, mesmo de ambos, 

não tem o condão de extinguir o bem de família voluntário, de forma que a afetação 

permanecerá incólume.  O art. 1.721 do Código Civil é claro no sentido de que a dissolução 

da sociedade conjugal não extingue o bem de família. 

Além disso, o art. 1.716 do Código Civil não deixa margem à duvidas, aos dipor que 

“a isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges, ou, na 

falta destes, até que os filhos completem a maioridade”. 

A norma em questão não exige que o sobrevivente seja o instituidor, nem que o imóvel 

lhe pertença. Como não pode o intérprete acrescentar à lei exigências que o legislador não 

impôs, a afetação subsiste em favor do sobrevivente, seja qual for a origem do patrimônio 

afetado. 

A regra em exame tem seu comando normativo complementado pelo disposto no art. 

1.722, também do Código Civil, nos seguintes termos: “extingue-se, igualmente, o bem de 

família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos a 

curatela”.  

Vale dizer: o bem de família voluntário só se extingue, em regra, com a morte de 

ambos os cônjuges (ou conviventes), e mesmo assim se não houver nenhum filho menor ou 

sujeito à curatela, porque havendo a afetação perdurará enquanto a prole necessitar da 

proteção.  

Quanto aos filhos menores, a lei dispensa-lhes proteção “até que completem 

maioridade” (art. 1.716 do Código Civil), mas é preciso estar atento para o fato de que 

existem outras formas de aquisição da capacidade civil, pela via da emancipação, nos termos 
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do art. 5º, parágrafo único, do  Código Civil220.  Por conta disso, o art. 1.716 há de ser lido no 

sentido de que perdura a afetação, na falta dos cônjuges, até que todos os filhos atinjam a 

capacidade civil. 

Havendo filhos sujeitos à curatela o Código não estabelece termo para extinção do 

bem de família, depreendendo-se que a preservação da afetação há de ser considerada da 

forma mais ampla possível, ou seja, enquanto o bem de família servir ao incapaz, quer como 

moradia, quer como fonte de renda. Assim, não há que se cogitar de extinção enquanto o bem 

servir ao incapaz221. 

Finalmente, o parágrafo único do art. 1.720 estabelece que “com o falecimento de 

ambos os cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, e, do contrário, 

a seu tutor”.  

Cumpre lembrar que o Código Civil de 1916 dispunha que a isenção de 

impenhorabilidade, inerente ao bem de família voluntário, durava enquanto vivessem os 

cônjuges e até que os filhos completassem a maioridade (parágrafo único do art. 70 do Código 

Civil revogado). 

Comentando aquela regra, João Manuel de Carvalho Santos pontificou que “subsiste a 

instituição ainda após a morte de um dos cônjuges, mesmo que não haja filhos do casal, em 

proveito do cônjuge sobrevivente. Ainda que o prédio pertencesse a outro cônjuge, por não 

haver comunhão de bens”222.  Tal lição continua atual, e, portanto, inteiramente aplicável ao 

bem de família contemplado nos art. 1.711 e seguintes da Codificação de 2002. 

Desta forma, o destino do bem de família voluntário em caso de dissolução da 

entidade familiar derivada da morte pode ser assim anunciado: 

1) Falecendo um dos cônjuges ou conviventes, a afetação continua a proteger o 

sobrevivente, seja qualquer for o regime de bens (no caso das uniões matrimonializadas), e 

                                           
220 O parágrafo único do art. 5º do Código Civil estabelece que cessará, para os menores, a incapacidade: I – pela 

concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de 
homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos; II – pelo 
casamento; III – pelo exercício de emprego público efetivo; IV – pela colação de grau em curso de ensino 
superior; V – pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, 
em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria. 

221 Oportuno relembrar que a Lei nº 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, restringiu 
as hipóteses de incapacidade civil, dando nova redação ao art. 3º do Código Civil de 2002 e revogando 
diversos dispositivos do mesmo Código que disciplinavam a questão Tal, porém, não tem o condão de 
diminuir a proteção derivada do bem de família, daí porque forçoso concluir que não é a formalidade da 
curatela que deve se ter em conta para preservação da impenhorabilidade, mas sim a situação de fato em que 
se apresenta a pessoa com deficiência. 

222 CARVALHO SANTOS, João Manuel de. Código Civil Brasileiro interpretado. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1982. p. 194. 
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seja quem for o instituidor, ainda que o bem pertencesse exclusivamente ao falecido (art. 

1.716); 

2) Falecendo ambos os cônjuges ou conviventes o bem de família se extinguirá, 

desde que o casal não tenha deixado filho menor ou incapaz (art. 1.716 e 1.722) 

3) Tendo o casal deixado filho menor, a afetação só extinguirá quando este atingir 

a maioridade (art. 1.716); 

4) Tendo o casal deixado filho incapaz, não há que se cogitar de extinção do bem 

de família, que perdurará enquanto o patrimônio servir ao incapaz. 

Cumpre ainda perquirir: morrendo o instituidor, e não se operando a extinção da 

afetação (em razão da presença de uma das hipóteses acima elencadas), a quem deve ser 

atribuída a titularidade do patrimônio? Antes do advento do Código Civil de 2002, estabelecia 

o art. 20 do Decreto-Lei nº 3.200/41 que “por morte do instituidor, ou de seu cônjuge, o 

prédio instituído em bem de família não entrará em inventário, nem será partilhado, enquanto 

continuar a residir nele o cônjuge sobrevivente ou filho de menor idade. Num e noutro caso, 

não sofrerá modificação a transcrição”.  O art. 21 do mesmo Decreto-Lei arrematava: “a 

cláusula de bem e família somente será eliminada, por mandado do juiz, e a requerimento do 

instituidor, ou, nos casos do art. 20, de qualquer interessado, se o prédio deixar de ser 

domicílio da família, ou por motivo relevante plenamente comprovado”223. 

Ocorre que o art. 1.784 do Código Civil estabelece que “aberta a sucessão, a herança 

transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos ou testamentários”. Ademais, havendo 

mudança do titular, ainda que em virtude de sucessão, não há como manter inalterado o 

registro imobiliário. Em face disso, não há impedimento a que o bem de família seja 

submetido a partilha, apenas para definição de sua titularidade, embora preservada a afetação, 

em caso de dissolução da entidade familiar pela morte de um dos consortes (cônjuge ou 

convivente).  

Não há qualquer razão ou interesse em se inviabilizar a solução do patrimônio deixado 

pelo instituidor, pois tal não interessa à segurança das relações jurídicas e sociais. Nesta linha, 

nada impede, por exemplo, que o bem de família integre o monte-mor para fins de definição 

                                           
223 Evidentemente, por força da ordem constitucional instituída em 1988, os dispositivos destacados passaram a 

se aplicar também aos conviventes, sempre que o bem de família fosse instituído em favor de uma entidade 
familiar decorrente da união estável (art. 226, § 3º, da Constituição Federal). Por conta disso, o art. 20 em 
destaque, a partir de 1988, já passou a exigir releitura para o fim de incluir, ao lado da referência ao cônjuge, 
o companheiro ou companheira. Tem-se assim que pelo menos desde 1941, com o advento do Decreto-Lei nº 
3.200/41, a morte do instituidor já não deixava a família desprotegida, posto que a afetação não se extinguia, 
e o bem sequer podia ser objeto de partilha.  
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da meação do cônjuge ou convivente supérstite, se for o caso, e dos respectivos quinhões dos 

herdeiros. Assim, se ele se acomodar na meação do cônjuge supérstite, estará bem destinado e 

continuará a servir a família como antes. Se parte do bem  tiver que ser atribuída aos herdeiros 

do instituidor, para composição dos quinhões, não há também impedimento a tanto.  

A atribuição da parte da qual o de cujus era titular aos respectivos herdeiros, não 

autoriza que estes promovam a extinção do condomínio, mediante alienação do bem comum, 

posto que, como o bem de família não se extingue com o falecimento de um dos consortes, 

deverá ele continuar a servir a família do instituidor. Assim é porque os herdeiros recebem o 

bem com a afetação que lhe é peculiar, sujeitando-se ao ônus que o cerca.  

Em nome da harmonia da partilha e na busca de soluções práticas, tais expedientes de 

adequação do monte partível, quando tendentes a atender os interesses dos envolvidos na 

partilha sem prejudicar a família ou o beneficiário da instituição, não agridem a intenção do 

legislador. 

Assim, em caso de dissolução da entidade familiar derivada da morte de um ou de 

ambos os consortes (cônjuges ou conviventes), o bem de família voluntário integrará 

normalmente o monte partível, mas, enquanto perdurar hipótese que impeça o levantamento 

da afetação, continuará ele a servir o cônjuge sobrevivente, ou os filhos menores ou 

incapazes, se for o caso, não estando, em regra, sujeito a alienação nem será possível a 

extinção do condomínio que porventura se estabelecer.  

Ainda em relação ao art. 1.716, que estabelece que a afetação só extinguirá quando os 

filhos atingirem a maioridade, seria adequado que a proteção fosse ampliada para pelo menos 

até 21 anos, ou ainda 24 anos para aqueles que estivessem na universidade, nos moldes da 

legislação tributária relativa ao imposto de renda. Assim se propõe porque ordinariamente os 

filhos são amparados pelos pais até tais idades, nada justificando proteção menor em face do 

advento da morte dos pais, que por si só já constitui grande adversidade.  

 

6.3 O DESTINO DO BEM DE FAMÍLIA VOLUNTÁRIO EM CASO DE DIVÓRCIO E DE 

ROMPIMENTO (VOLUNTÁRIO OU FORÇADO) DA VIDA EM COMUM (EM 

CASO DE UNIÃO ESTÁVEL) 

 

Questão um pouco mais complexa diz respeito ao destino que deve ser dado ao bem de 

família voluntário quando a dissolução da entidade familiar derivar de divórcio, no caso de 

famílias decorrentes do casamento, e do rompimento (voluntário ou forçado) da vida em 

comum, em caso de união estável. 
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Na medida em que o bem de família voluntário não perde tal característica em caso de 

morte de um dos consortes, razão alguma há para que seja levantada a afetação quando a 

sociedade conjugal terminar por outro motivo, como o divórcio ou a simples dissolução de 

uma união estável. Nesse sentido, aliás, a melhor doutrina produzida sob a égide do Código 

Civil de 1916, que tem inteira aplicabilidade ao Código de 2002, merecendo prestígio. 

A lição de Miguel Maria de Serpa Lopes é no sentido de que “já se tem decidido que, 

em caso de desquite, o cônjuge desquitado, sendo inocente, tem o direito de residir no bem de 

família, administrá-lo, bem como usufruir toda renda”224. Na mesma linha a posição de 

Arnaldo Marmitt, para quem “na separação judicial o cônjuge inocente geralmente tem 

assegurado seu direito de permanecer no imóvel instituído em bem de família. Entende-se que 

em tal hipótese ele poderá continuar a ocupá-lo, cabendo-lhe a administração e a fruição 

pertinentes.225 No mesmo sentido a posição de Antonio Macedo de Campos ao ponderar que 

“a orientação dos Tribunais é no sentido de que, havendo separação judicial, o cônjuge 

inocente continuará a residir no bem de família, podendo usufruir a renda e administrá-lo”.226 

Porém, para Pontes de Miranda a questão somente ganha relevância se houver filhos 

menores ou incapazes, hipótese em que defende ele a preservação do bem de família na 

proteção da prole. Por conta desse raciocínio a discussão da culpa pela separação se torna 

irrelevante, cumprindo apenas perquirir quem há de ficar com a guarda dos filhos, e, não os 

havendo, a instituição é distratável: 

 
Se há desquite judicial, cumpre verificar com quem ficam os filhos, ou com quem 
fica o filho. Se fica com o instituidor, tollitur questio, porque não há pensar-se em 
eliminação da instituição. Se com o cônjuge do instituidor, idem. Se instituidores 
foram pai e mãe, a mesma solução impõe-se, e a foriori a discussão sobre quem foi 
culpado, ou não, é impertinente. Se não há filho, ou não os há incapazes, o desquite 
do instituidor torna distratável por declaração unilateral de vontade a instituição227. 

 

Tal posicionamento exige alguma ponderação. É certo que, em caso de divórcio, o 

bem de família há de ser entregue ao cônjuge que ficar com a guarda dos filhos menores, com 

o que se está de pleno acordo. Não tendo o casal filhos, entende-se que o destino do bem de 

família voluntário, se não houver consenso, haverá de passar pela verificação de quem deu 

                                           
224 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Tratado dos Registros Públicos. Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

Registro de Títulos e Documentos. Registro de Imóveis. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1960. v. 2. p. 
195.  

225 MARMITT, Arnaldo. Bem de Família – Legal e Convencional.  Rio de Janeiro: AIDE Editora, 1995.p. 137. 
226 CAMPOS, Antonio Macedo de. Comentários à Lei de Registros Públicos. Registro de imóveis e 

disposições finais e transitórias. 2. ed. rev. e atual. Bauru: Jalovi, 1981. v. 3.  p. 484. 
227 MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XIV, 3. 

reimpr. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1971. p. 94. 
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causa à extinção da entidade familiar, tendo direito o cônjuge que não deu causa à ruptura, à 

sua preservação, forma inclusive de preservar a incidência do art. 1.721, do Código Civil, que 

estabelece, de forma conclusiva, que “a dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem 

de família”. 

O divórcio, o rompimento da união estável ou o falecimento do chefe da família 

monoparental não têm o condão de abreviar o fim da instituição do bem de família, senão ter-

se-ia nesses eventos verdadeira porta aberta para contornar as regras que disciplinam este 

importante instrumento de proteção da família, forjado a partir de regras de ordem pública. 

É certo que perdeu força a relevância da culpa na dissolução dos casamentos e das 

uniões estáveis, porque no estágio em que se encontra o Direito de Família, a culpa não é mais 

requisito para decretação do divórcio ou da dissolução da união estável, especialmente com o 

advento da Emenda Constitucional nº 66, que alterou o parágrafo 6º do art. 226 da 

Constituição Federal para instituir o divórcio direto no Brasil.              

Com base em tal assertiva, que não é aqui questionada, porque reconhecidamente 

correta, a doutrina mais recente produzida por renomados civilista é no sentido de que estão 

tacitamente revogados todos os dispositivos do Código Civil de 2002 que, de alguma forma, 

vinculam a solução de conflitos derivados do rompimento da vida em comum à culpa, tendo 

desaparecido inclusive a modalidade de alimentos de subsistência, verba que será sempre 

fixada com observância do binômio necessidade-possibilidade, sem qualquer exame da 

conduta do beneficiário. Flávio Tartuce aponta que entendem desse modo Rodrigo da Cunha 

Pereira, Maria Berenice Dias, Rolf Madaleno, Giselda Hironka, Plablo Stolza Gagliano e 

Rodolfo Pamplona Filho, sem contar que “esse é o entendimento que prevalece entre os 

juristas que compõe o IBDFAM - Instituto Brasileiro de Direito de Família”228, de 

inquestionável autoridade.  

Segundo Rolf Madaleno: 

 

[...] a reforma ocorrida no Direito de Família brasileiro com a Emenda 
Constitucional  nº 66/2010 segue a tendência mundialmente verificada em grande 
parte das legislações que estabelecem um sistema de divórcio sem menção da causa 
e da culpa, quer o pleito se dê de forma bilateral e por consenso dos cônjuges ou por 
requerimento unilateral, decretado o divórcio a qualquer tempo a favor de um só dos 
cônjuges, que pode solicitar a dissolução do casamento sem o consentimento do 
outro, ampliando a liberdade dos consortes, cujo exercício do direito de não querer 
continuar casado não pode depender da demonstração da concorrência de alguma 
causa, porquanto a única razão determinante do fim do matrimônio é a vontade 
externada no pedido de divórcio e os alimentos são decorrência exclusiva da 

                                           
228 TARTUCE, Flávio. Direito Civil.  11. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 5 (Direito de Família). p. 571. 
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dependência alimentar do cônjuge necessitado, em cumprimento de um dever moral 
e jurídico de solidariedade familiar229. 

 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald apontam que a Emenda Constitucional 

nº 66/10 inaugurou salutar sistema unificado de dissolução do casamento, com superação do 

antigo sistema dual, de forma que referida emenda “extirpou do sistema jurídico brasileiro a 

separação, judicial ou em cartório, unificando as causas dissolutórias do matrimônio (que 

passaram a ser, tão somente, a morte e o divórcio)”230. 

Em que pese a solidez de tais posições, adota-se aqui, como premissa, que a despeito 

de a culpa não ser mais requisito para decretação do divórcio ou da dissolução da união 

estável, subsiste a possibilidade de seu enfrentamento para a solução de outras questões 

inerentes ao rompimento da vida em comum, como o equacionamento da obrigação alimentar, 

a preservação do bem de família e, em casos excepcionais, o regramento da guarda dos filhos 

menores, questões que não foram afetadas pela Emenda Constitucional nº 66, que alterou o 

parágrafo 6º do art. 226 da Constituição apenas para instituir o divórcio direto. 

Importante destacar que não se cogita aqui defender que é preciso imputar culpa ao 

demandado para obter a decretação do fim do casamento ou da união estável. De modo 

algum. O divórcio ou o rompimento da união estável deriva exclusivamente da vontade de 

não permanecer casado ou em união. Trata-se, portando, de direito potestativo, exercido pela 

simples manifestação unilateral da vontade, do qual derivam as mais diversas consequências, 

dentre as quais a obrigatoriedade de submeter ao crivo judicial o destino a ser dado ao bem de 

família convencional, que incidentalmente poderá exigir o exame da culpa ou 

responsabilidade pelo rompimento. Situação fática e jurídica completamente diversa. 

Desta forma, quando a dissolução da entidade familiar derivar de divórcio, no caso de 

famílias decorrentes do casamento, ou do rompimento (voluntário ou forçado) da vida em 

comum, em caso de união estável, o bem de família voluntário não se extinguirá, devendo o 

patrimônio ser preservado na posse do consorte que detiver a guarda dos filhos menores ou, 

na falta destes, na posse do cônjuge inocente, assim considerado incidentalmente o que não 

deu causa ao rompimento, se não houver consenso entre os separandos para que destino 

diverso seja dado ao patrimônio afetado. 

                                           
229 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 929. 
230 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Vol. 6. 5. ed. Salvador:  

JusPodivm, 2013. p. 423. 
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De qualquer maneira, não pode o juiz ignorar a família monoparental eventualmente 

derivada da ruptura, especialmente havendo filhos menores ou incapazes, em favor de quem o 

bem de família deve ser preservado. Nesta linha o magistério de Álvaro Villaça Azevedo: 

 

Realmente, com o divórcio desaparece uma das condições essenciais de duração do 
bem de família, que a de cônjuge. Contudo, mesmo que, por essa razão, se extingua 
a sociedade conjugal, havendo filhos menores o bem de família existira, até que 
estes completem sua maioridade. É preciso, portanto, que as duas condições 
(conditiones iure) se realizem, indene de dúvidas231. 

 

Por outro lado, não é demais insistir, que,  havendo filhos, nada impede que o juiz 

examine, ainda que incidentalmente, qual o melhor destino a ser dado ao bem de família 

voluntário, podendo prestigiar o cônjuge que não deu causa à ruptura da vida em comum, se 

esta for a solução que mais se afinar com os ditames da Justiça. Atente-se para o exemplo de 

mulher idosa, doente, de baixa renda e que foi abandonada pelo marido, surpreendida, na fase 

mais crucial de sua vida, com pedido de divórcio animado pelo propósito de ver partilhado o 

único bem imóvel do casal, por ela ocupado como último alento para suas agruras.  

Não se pode afastar do entendimento de que o destino que deve ser dado ao bem de 

família voluntário em caso de dissolução da entidade familiar, inclusive derivada do divórcio, 

se insere no princípio maior do direito à moradia aqui defendido e no respeito à dignidade 

humana. 

  

6.4 O DESTINO DO BEM DE FAMÍLIA VOLUNTÁRIO EM CASO DE NULIDADE OU 

ANULAÇÃO DO CASAMENTO  

 

Se o casamento for declarado nulo ou vier a ser anulado, o regime de bens não 

produzirá qualquer efeito, de forma que cada cônjuge retirará os bens que trouxe para a união. 

Somente os bens havidos na constância da união é que eventualmente terão que ser 

submetidos à partilha, em prestígio à regra da recompensa ao esforço comum. 

Nessa hipótese ordinariamente se dá a extinção do bem de família, que perde sua razão 

de ser porque os cônjuges voltam ao status quo ante. Sobre o tema destacam-se três 

categorizadas opiniões: 

                                           
231 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 126. 
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Para Miguel Maria de Serpa Lopes, “do casamento nulo resulta a situação de solteiro 

para ambos os cônjuges. Não há mais bem de família se a família está desfeita”232. 

Segundo Antonio Macedo de Campos, em caso de nulidade, “desfeito o casamento, 

ambos os cônjuges voltarão ao estado de solteiros. Não haverá família e, portanto, não há 

mais bem de família”233. 

De acordo com Arnaldo Marmitt, “o casamento nulo faz os cônjuges retornarem ao 

status quo ante. Com a entidade nupcial desfeita, deixa de existir também o homestead, pois 

não há mais família”234. 

 Em se tratando de casamento putativo, isto é, embora nulo ou anulável foi contraído 

de boa-fé pelos cônjuges ou por um deles, ante o desconhecimento do impedimento 

invalidador do matrimônio, aplica-se o disposto no § 1º do art. 1.561 do Código Civil, que é 

no sentido de que “se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus 

efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão”.  

Nesta perspectiva, se o casamento for declarado putativo, o bem de família voluntário 

permanecerá intocado em relação ao cônjuge inocente e, havendo filhos menores, a afetação 

subsistirá em qualquer hipótese em favor deles, até que atinjam a plena capacidade civil. 

 

6.5 O DESTINO DO BEM DE FAMÍLIA LEGAL (DECORRENTE DA LEI Nº 8.009/90) 

NA DISSOLUÇÃO DAS ENTIDADES FAMILIARES 

 

Como a Lei nº 8.009/90 nada dispõe sobre o destino a ser dado ao bem de família legal 

em caso de dissolução da sociedade conjugal, até porque não há ato de instituição, cumpre 

saber se as normas que preservam o bem de família voluntário  (regulado pelo Código Civil) 

na ocorrência da ruptura, se aplicam àquela modalidade patrimonial  (bem de família legal). 

Não há nenhuma razão para que o bem de família legal deixe de receber mesmo 

tratamento dispensado ao bem de família voluntário. Desta forma, o bem de família legal 

igualmente não se extingue com a dissolução da entidade familiar, devendo ser preservado. 

Assim deve ser porque, se o objetivo foi proteger a família, nada justifica abandoná-la 

no pior momento de sua existência, ou seja, por ocasião da morte do proprietário do imóvel 

ou de seu cônjuge (ou companheiro), em caso de separação (de fato), ou ainda divórcio. 

                                           
232 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Tratado dos Registros Públicos. Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

Registro de Títulos e Documentos. Registro de Imóveis. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1960. v. 2. p. 
195. 

233 CAMPOS, Antonio Macedo de. Comentários à Lei de Registros Públicos. Registro de imóveis e 
disposições finais e transitórias. 2. ed. rev. e atual. Bauru: Jalovi, 1981. v. 3.  p. 484. 

234 MARMITT, Arnaldo. Bem de Família – Legal e Convencional.  Rio de Janeiro: AIDE Editora, 1995. p. 138.  
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Realmente, não há nada a justificar que o bem de família legal mereça tratamento legislativo 

diverso daquele dispensado ao bem de família voluntário, quando o objetivo do legislador é 

um só: proteger a família. 

Poder-se-ia argumentar que o bem de família voluntário é, em princípio, inalienável 

(ainda que relativamente), enquanto que, em relação ao bem de família legal, não há qualquer 

restrição à sua alienação. Por conta disso, o bem de família voluntário, por se achar, ainda que 

temporariamente, fora do comércio, não pode ser efetivamente partilhado, e na mesma 

situação jurídica não se encontra o bem de família legal. Tal argumento não parece plausível, 

posto que o objetivo do legislador não foi simplesmente preservar o bem de família voluntário 

fora do comércio, mas sim, e isso se releva nitidamente, buscou preservar o asilo fundamental 

da família que é a residência. E não foi outro o propósito do legislador de 1990, senão 

proteger a família das adversidades econômicas que a vida pode impor. 

Na medida em que a Lei nº 8.009/90 não estabelece termo para levantamento da 

proteção que institui, impõe-se a aplicação, por analogia, dos já mencionados art. 1.716. (“a 

isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges, ou, na falta 

deste, até que os filhos completem a maioridade”), 1.720, parágrafo único (“com o 

falecimento de ambos os cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, 

e, do contrário, a seu tutor”) e 1.721 (“a dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem 

de família”).  

Além disso, a dissolução da sociedade conjugal (nas entidades matrimonializadas) ou 

da convivência (nas uniões estáveis), não tem o condão de extinguir a família, que se 

preserva, ainda que como família monoparental, assim entendida a comunidade formulada por 

qualquer dos pais e seus descendentes (art. 226, § 4º, da Constituição Federal). Assim, por 

exemplo, se o marido abandona a mulher com os filhos, fica preservada a entidade familiar 

monoparental, formada pela mulher e filhos. Agride o bom senso imaginar que essa entidade 

não merece a proteção decorrente do bem de família, especialmente em momento tão nefasto 

e conturbado do núcleo familiar, impregnado pelos males decorrentes da separação.  

Mostra-se perfeitamente sustentável que o bem de família, quer seja voluntário, quer 

seja legal, não se extingue em casos de dissolução da entidade familiar por morte, divórcio ou 

rompimento da vida em comum. Em relação à família monoparental, que se reduz a uma só 

pessoa em razão da morte dos demais integrantes, ou abandono, a proteção dos bens até então 

rotulados como bem de família, se desloca para o plano da proteção da moradia, em nome dos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade do direito a um lar. 
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A única diferença é que, em se tratando de bem de família legal, os separandos (sejam 

casados ou conviventes) podem, sem maiores formalidades, levá-lo à partilha, não precisando 

da anuência dos demais interessados, nem de autorização judicial, o que se faz necessário 

apenas em relação ao bem de família voluntário.  

Desta forma, quando da separação de fato, divórcio ou rompimento da união estável, o 

bem de família deverá ser preservado em poder do cônjuge ou convivente a quem for deferida 

a guarda dos filhos, ou da forma que melhor atender os interesses da família, de acordo com o 

prudente arbítrio do juiz. 

Embora sem cuidar diretamente do tema, nesta linha de raciocínio a 19ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, na apelação cível nº 220.611-2/0, da Comarca de São 

Paulo, já impediu a alienação de bem comum em face da finalidade do imóvel objeto da 

demanda, qual seja, a residência de mulher separada e de sua filha. A demanda em questão 

comporta o seguinte resumo: em sede de ação de separação judicial, um imóvel residencial 

ficou pertencendo, em condomínio, aos separandos, mas foi destinado à residência da mulher 

e da filha do casal. Algum tempo depois o ex-marido, na condição de condômino do imóvel, 

promoveu ação de extinção do condomínio mediante alienação de bem comum, mas seu 

pleito foi rejeitado.  Inconformado recorreu, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 

acórdão relatado pelo desembargador Telles Correia manteve a decisão do juízo de primeiro 

grau, preservando a destinação como residência da mulher e da filha. Da lapidar decisão 

merece destaque o seguinte trecho: 

 

[...] a vontade das partes ao estipular a permanência da apelada no imóvel, 
juntamente com sua filha, foi exatamente a de conceder a ambas, em face de sua 
hipossuficiência econômica, tranqüilidade para continuarem a viverem com 
dignidade após a separação daqueles. E não se entreveja em tal raciocínio fortuita 
discriminação do autor, bastando para tanto verificar-se seja ele homem com 
profissão definida, enquanto a recorrida doméstica, não se fazendo, assim, 
necessário, atilada inteligência para se concluir seja àquele mais fácil obter ganho 
para seu sustento do que a ré. Logo, em sendo ela alijada do imóvel em que reside, 
aumento sofrerá o elenco de despesas, pois passará a incluir o aluguel que ora se 
encontra dispensada de pagar. E mesmo que venha a adquirir outro imóvel com o 
produto da venda, em sendo ele metade do valor daquele que atualmente ocupa, há 
de se convir em que o nível de vida dela própria e de sua filha sofrerá diminuição, 
ferindo, assim, o espírito de equidade que animou o acordo anteriormente 
estabelecido entre as partes, máxime levando-se em conta que outros imóveis 
integram o patrimônio dos litigantes (Apelação Civil nº 220.611-210; 19ª Câmara 
Cível do TJ-SP, rel. des. Telles Correia - j. em 09/05/1994, v.u.). 

 

Outra passagem significativa de referida decisão afasta qualquer agressão ao direito de 

propriedade, ao pontuar que: 
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O argumento de que a repulsa do pedido inicial colide com o segmento do direito de 
propriedade de que trata o art. 632 do Código Civil não é de impressionar, pois a 
própria garantia desse direito: art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, deverá 
coexistir com o atendimento da função social, tal como dispõe a regra que lhe segue 
imediatamente. Assim, num sentido amplo, sem muito esforço de raciocínio, fácil é 
concluir deva a propriedade servir aos interesses da família. 

 

Em síntese, as normas que preservam o bem de família voluntário (regulado pelo 

Código Civil) na ocorrência da ruptura, aplicam-se também ao bem de família legal. 

 

6.6 O DESTINO DO BEM DE FAMÍLIA (TANTO LEGAL COMO VOLUNTÁRIO) EM 

CASO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA ENTIDADE FAMILIAR 

 

Há, porém, um complicador que exige muita reflexão. Pode ocorrer que a pessoa a 

quem for destinado o bem de família resolva constituir nova entidade familiar. O espírito 

latino do povo brasileiro não tolera que um homem espose ou se una à ex-mulher do outro e 

se aproveite da casa que o ex-marido ou convivente construiu ou ajudou a construir. Aliás,  o 

homem que se separa de uma mulher tem obrigação de concorrer para o sustento da prole e, 

eventualmente, da ex-mulher, mas não tem qualquer obrigação de amparar  outro homem que 

venha se unir a ela. 

Por conta disso, não há porque negar legalidade da imposição de restrições à utilização 

do imóvel, que a despeito de preservado em condomínio, seja destinado à moradia de apenas 

um dos separandos (normalmente a mulher, que é quem ainda comumente fica com a prole no 

Brasil, especialmente nas famílias de baixa renda). É válida, por exemplo, a cláusula que 

estabelece que o imóvel permanecerá em comum e será destinado à moradia da mulher e dos 

filhos, enquanto esta não contrair novas núpcias ou estabelecer união estável. Tal cláusula de 

restrição ao destino do imóvel não tolhe a individualidade da mulher, que preserva a escolha 

de unir-se a outro homem em qualquer outro lugar, nem agride direitos inerentes à 

personalidade. Diante desse quadro é que se defende a legalidade da cláusula em exame, 

muitas vezes necessária para viabilizar a dissolução amigável de uma entidade familiar. 

Mas como solucionar a questão decorrente da formação da nova entidade familiar se a 

destinação do bem não foi amistosa, mas sim fruto de imposição judicial? não há dificuldade. 

Se uma decisão judicial estabelece que certo imóvel residencial é destinado ao asilo de 

determinada entidade familiar, qualquer alteração nesse estado de fato obviamente legitima o 

titular a reclamar nova decisão judicial acerca do destino daquele bem. Oportuno examinar 

uma hipótese concreta: determinado imóvel residencial é destinado à moradia da mulher e de 
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seus filhos menores. Estes crescem e se casam, ficando apenas a mulher morando na 

residência. Resolvendo ela constituir nova entidade familiar, mediante casamento ou união 

estável, evidente que houve total alteração da situação fática que justificou a anterior 

destinação daquele bem como asilo fundamental de uma família. A nova situação legitima o 

ex-marido a postular a extinção do condomínio, posto que não está obrigado a amparar o novo 

companheiro da ex-mulher. 

Mas e se a mulher resolver constituir nova união estando ainda os filhos menores? 

Poderá levar o marido ou companheiro para morar na casa? A rigor nada a impede de assim 

proceder, mas como o imóvel passou a ter destinação diversa daquela originariamente 

definida, está o condômino, no caso o ex-marido, legitimado a exigir a compensação 

pertinente, mediante recebimento do valor locativo correspondente à sua meação (ou quinhão 

que tiver em relação ao bem). 

Outro aspecto a ser considerado: e se houver inversão da guarda dos filhos? em tal 

hipótese, se necessário for, o novo guardião passará a ter direito, também, a habitar, com a 

prole, o bem de família comum. Realmente, se o objetivo é proteger a família (e não os 

cônjuges individualmente), a solução que melhor atender os interesses do agrupamento 

familiar é de que deve ser adotada. 

Aliás, Marlene S. Guimarães, em artigo tratando do tema, dá conta de que: 

 

Na legislação uruguaia, encontra-se um excelente comando de proteção à entidade 
familiar, que merece ser copiado pelo legislador brasileiro: em caso de divórcio ou 
separação de fato, o bem de família ficará sob a ocupação e administração do 
cônjuge que conservar a guarda dos filhos até sua maioridade (art. 13 do Dec.-lei 
15.597/84, do Uruguai). De forma inspirada, aquela legislação amplia a proteção aos 
incapazes, autorizando o pai, a mãe ou o curador a solicitar a instituição do direito 
real em benefício daqueles, sobre os bens do outro cônjuge. Havendo negativa, a 
vontade também será suprida pelo juiz (art. 23 da Lei 16.095/89)235. 

 

Certamente vozes hão de se levantar argumentando que a solução aqui defendida 

haverá de alimentar litígios, pois com o objetivo de ter a posse da morada comum casais 

poderão estabelecer intermináveis conflitos, principalmente na busca da guarda de filhos 

comuns. Essa visão não reflete o estado das coisas que a adoção do entendimento aqui 

esposado, acerca do destino do bem de família, há de instaurar. Sob um prisma mais otimista, 

o fato de o imóvel residencial que abriga a família não se sujeitar à partilha, já afasta 

divergências comuns acerca do destino dessa modalidade de bem no curso de divórcios, 

                                           
235 GUIMARÃES, Marilene S. Bem de Família segundo a legislação civil e processual brasileira (com análise da 

legislação uruguaia). Revista de Processo, São Paulo, ano 20, n. 77, p. 217-223, jan./mar.1995.  
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especialmente quando este constitui o único bem do casal, restringindo o âmbito patrimonial 

do litígio. E mais: sabendo a pessoa que, se perder a guarda da prole poderá também, 

eventualmente, perder a posse do imóvel que abriga a família, haverá maior empenho em 

relação à prole, em nítido benefício do grupo familiar. Por outro lado, novas uniões, muitas 

vezes desastrosas, serão melhor avaliadas e equacionadas em função da influência que elas 

podem ter no bem destinado ao abrigo da família. Em outros termos, a preservação do bem de 

família, na posse do separando a quem for deferida a guarda dos filhos, ou da forma que 

melhor atender os interesses da família, de acordo com o prudente arbítrio do juiz, há de ser 

um elemento pacificador dos conflitos familiares, e não um complicador como, à primeira 

vista, pode parecer. 

Outro aspecto a ser ponderado é que o entendimento aqui esposado não destoa, em 

termos práticos, da solução aventada pelo legislador para composição de outras adversidades 

enfrentadas pelo grupo familiar. Com efeito, em caso de dissolução do casamento por morte, 

por exemplo, ao cônjuge “sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, 

sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação 

relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela 

natureza a inventariar”236 (art. 1.831 do Código Civil).  

Desta forma, mesmo que se entenda que o bem de família legal deva ser levado a 

inventário, por suposta inaplicabilidade a esse tipo de bem das regras contempladas nos art. 

1.711 e seguintes do Código Civil, não há como negar ao cônjuge ou companheiro 

sobrevivente o direito de continuar a habitá-lo, posto que lhe está assegurado, em qualquer 

hipótese, e seja qual for o regime de bens, o direito real de habitação. 

Outros dispositivos que se achavam em sintonia com a proposta eram o art. 21 e seus 

parágrafos da Lei do Divórcio. Dispunha o caput de mencionada norma que “para assegurar o 

pagamento da pensão alimentícia, o juiz poderá determinar a constituição de garantia real ou 

fidejussória”. O parágrafo 1º, por sua vez, era no sentido de que “se o cônjuge preferir, o juiz 

poderá determinar que a pensão consista no usufruto de determinados bens do cônjuge 

devedor”, enquanto o parágrafo 2º arrematava: “aplica-se, também, o disposto no parágrafo 

anterior, se o cônjuge credor justificar a possibilidade do não recebimento regular da pensão”. 

Curiosamente, raríssimas vezes tais regras foram invocadas em juízo, embora hábeis 

para a pacificação de certos conflitos familiares. Cabível destacar caso de separação judicial 

                                           
236 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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em que a mulher preferiu que a pensão a que tinha direito fosse substituída pelo usufruto da 

meação do marido no imóvel do casal. E, sem dúvida, para aquele litígio era mesmo a melhor 

solução que se revelava, porque o ex-marido, inválido, recebia pequena aposentadoria, 

seguramente insuficiente para o sustento dele e da ex-mulher. Ocorre que ele já se achava 

amparado na casa de uma companheira, e com a venda do único imóvel do casal, ficaria a 

mulher, vencedora da ação de separação, sem ter onde morar. Preferiu ela manter-se abrigada 

na casa, usufruindo do quinhão dela e da meação do marido, do que receber inexpressiva 

pensão. O ex-marido, por sua vez, viveria melhor com o valor integral de sua pequena 

aposentadoria. Por conta disso, foi assegurada à mulher a posse do imóvel, atribuindo-lhe o 

usufruto da meação de titularidade do ex-marido. Como o propósito do marido era o de 

alienar o imóvel, manejou apelo insistindo na partilha do bem. A 3ª Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, por votação unânime, negou provimento ao recurso em acórdão 

relatado pelo desembargador José Malerbi para quem a sentença recorrida: 

 

[...] comodou adequadamente a situação dos litigantes nas dificuldades em que 
vivem, ao fixar os alimentos, considerada a diminuta aposentadoria, bem assim a 
nova residência do apelante, como a dificuldade de moradia em relação à apelada. A 
decisão é portanto inteiramente confirmada por seus próprios e jurídicos 
fundamentos (Apelação Cível nº 170.308-1/6, da Comarca de Presidente Venceslau, 
j. 22/09/1992, v.u.). 

 

Esta decisão assegurou em termos concretos, embora por outra via, a preservação do 

bem de família em favor do cônjuge inocente, impedindo a partilha do bem imóvel que se 

destinava à  residência do casal.  

Verifica-se, assim, que o entendimento no sentido de que o bem de família, seja legal 

ou voluntário, não está sujeito a partilha em caso de dissolução da sociedade conjugal (ou do 

rompimento da união estável), mostra-se perfeitamente alinhado com o espírito direito 

positivo brasileiro. O justificável temor pela novidade (na verdade aparente, porque pouco 

invocada), não pode impedir o necessário avanço na busca de mecanismos capazes de 

pacificar conflitos familiares. 
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7 PROPOSTA PARA NORMATIZAÇÃO CONCENTRADA DOS BENS   

IMPENHORÁVEIS 

 

 

Conforme já anunciado, propõe-se que as duas modalidades de bem de família hoje 

reconhecidas (legal e voluntário), bem como todas as demais situações em que os bens são 

tidos como impenhoráveis, tivessem uma estrutura normativa única, e que aos interessados 

fosse facultada a adequação dessa proteção patrimonial, derivada da impenhorabilidade, às 

suas conveniências e particularidades.  

Neste tópico cuidar-se-á de uma proposta concreta para uma Lei Geral das 

Impenhorabilidades, que será apresentada, em anexo, no formato de projeto de lei. 

 

7.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Além da concentração de normas acerca da impenhorabilidade em um único diploma 

legal, haveria ainda a ampliação da proteção da residência, com a instituição da 

impenhorabilidade da moradia, ainda que seu titular seja pessoa solteira, separada 

judicialmente, divorciada ou viúva, positivando o que a jurisprudência nacional já vem 

reconhecendo, mediante aplicação concreta do princípio da dignidade humana e do direito ao 

um lar. 

 Esse único diploma normativo consistiria em uma Lei Geral das Impenhorabilidades, 

e abrangeria todos os bens legalmente impenhoráveis e disciplinaria, de uma forma mais 

orgânica e moderna, o atual bem de família, que seria rebatizado de patrimônio de família.  A 

lei idealizada poderia ser dividida em três partes: 

1) Uma conteria normas destinadas a regrar o que poderia ser chamado de patrimônio 

impenhorável;  

2) Outra agasalharia as normas do que seria conveniente rotular de patrimônio de 

família voluntário; 

3) Finalmente, outra contemplaria as disposições gerais que fossem necessárias. 

O objetivo seria assegurar uma proteção mínima aos imóveis residenciais, aos bens 

móveis que os guarnecem e a outros bens que, pela peculiaridade de sua destinação ou 

emprego, merecem do legislador tratamento especial (mediante proteção automática, derivada 

diretamente da lei, e que poderia se convencionar chamar de patrimônio impenhorável), e 
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viabilizar a ampliação dessa proteção aos imóveis e outros bens que servem a grupos 

familiares (mediante instituição, por iniciativa do titular, do patrimônio de família voluntário). 

As disposições deveriam ser anunciadas através de cláusulas gerais (normas abertas), o 

que haveria de assegurar flexibilidade ao instituto e maior adaptabilidade às diversas situações 

de interesse, especialmente em atenção àqueles que queiram instituir bens especialmente 

afetados (patrimônio familiar). 

 

7.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA 

 

Necessário tecer algumas considerações sobre o conteúdo da proposta aqui aventada, o 

que se imagina seja útil para início do debate sobre ela. 

 

7.2.1 Bens legalmente impenhoráveis 

 

A proposta legislativa de uma Lei Geral das Impenhorabilidades deve agasalhar todos 

os avanços da jurisprudência sobre o bem de família, aparando as arestas derivadas da 

deficiente legislação em vigor. Essa lei geral deveria estabelecer a impenhorabilidade do 

imóvel utilizado como moradia permanente do proprietário ou possuidor (como o 

compromissário comprador, o cessionário, etc.), seja qual for seu estado civil ou o formato de 

sua família.  

O objetivo seria positivar a proteção à moradia, ainda que o imóvel não estivesse 

titulado, assegurando a impenhorabilidade da residência ocupada, quer por uma família, quer 

por pessoa solteira, separada judicialmente, divorciada ou viúva, fundada na aplicação 

concreta do princípio da dignidade humana.  

Propõe-se, na verdade, a positivação do entendimento consolidado na doutrina e na 

jurisprudência nacional, cumprindo lembrar especialmente que o Superior Tribunal de Justiça, 

através da Súmula 364, já reconheceu a impenhorabilidade de imóvel de pessoa solteira, 

proclamando o direito à casa própria impenhorável, mas seria bom que tal reconhecimento 

fosse positivado. 

A padronização da proteção legal ao lar se mostra pertinente, não havendo razão 

alguma para que o celibatário seja colocado à margem dela. Ademais, além do patrimônio 

legalmente impenhorável, a lei geral das impenhorabilidades também contemplaria o 

patrimônio de família voluntário, este sim destinado a núcleos familiares. 



154 

 

A normal geral também se destinaria a proteger pessoas que se instalam em veículos, 

inclusive embarcações, especialmente adaptados para servir de moradia permanente. Quem, 

ao invés de morar em um imóvel, deliberar residir em um veículo ou embarcação, merece o 

mesmo tratamento legal. 

Também deveria resolver, de forma clara e alinhada com o ordenamento jurídico 

nacional, a questão da impenhorabilidade do imóvel rural, em sintonia com o disposto no art. 

5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, que já estabelece a impenhorabilidade da pequena 

propriedade rural, definida por lei. Quando o imóvel destinado à residência for rural, a 

impenhorabilidade deve restringir-se à sede de moradia e à área de contorno até a extensão de 

uma pequena propriedade rural, assim considerada a área de até quatro módulos fiscais, 

assegurada a servidão de passagem se ficar encravada. Quanto não destinada à moradia da 

família, a pequena propriedade rural (de até quatro módulos fiscais) também seria 

impenhorável, se produtiva e da renda dela depender o titular ou sua família. 

Necessário que seja equacionada, igualmente, a situação dos proprietários e das 

famílias que se utilizam de mais de um imóvel residencial como moradia, estabelecendo que 

basta a indicação de qual deles será protegido da impenhorabilidade. Para facilitar o exercício 

de tal direito, bastaria a indicação, feita tanto por instrumento público como particular.  

O objetivo da proposta é desburocratizar a proteção à moradia, facilitando o acesso das 

pessoas interessadas em tal proteção. Não há qualquer razão para exigência de grandes 

formalidades apenas para que a pessoa indique qual de seus imóveis quer ver protegido de 

penhoras. 

A lei geral deveria disciplinar, ainda, a possibilidade da penhora dos frutos dos bens 

inalienáveis e afetados com impenhorabilidade, salvo se destinados inteiramente ao sustento 

próprio ou da família do titular. Também tem que dispor sobre o imóvel destinado à locação, 

cuja renda é revertida em benefício da família para sustento ou locação de outro imóvel, 

positivando o entendimento jurisprudencial já firmado a respeito de tal questão, no sentido de 

que a locação, em tais casos, não afasta a impenhorabilidade. 

 A lei geral disciplinaria ainda a possibilidade de se impor o fracionamento  de imóvel 

residencial de grande extensão, que comporte divisão cômoda, bem como a sua alienação para 

pagamento do credor, destinando-se parte do preço para aquisição de outro imóvel 

residencial, de menor valor, mas que agasalhe a família do devedor, buscando-se um 

equilíbrio entre a proteção  da família e a preservação de mecanismos para satisfação do 

crédito, muitas vezes também indispensável para manutenção da dignidade da pessoa do 

credor.  
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Ainda no capítulo dos bens legalmente impenhoráveis, a lei geral deve dispensar aos 

móveis e demais acessórios que guarnecem a residência, adequada proteção de 

impenhorabilidade. A proposta é no sentido de que somente os bens tidos como 

indispensáveis à habitalidade do prédio residencial, e os que ordinariamente guarnecem as 

moradias brasileiras, bem como as ferramentas e animais de que o devedor necessitar para o 

seu trabalho, sua sobrevivência ou de sua família sejam protegidos.  

Insiste-se que se deve dar preferência à adoção de norma aberta, que permita ao juiz, à 

luz do caso concreto, estabelecer a extensão da proteção legal, mediante o estabelecimento de 

parâmetros a serem observados pelos magistrados para decisão acerca da essencialidade de 

determinado bem, como o número de pessoas que habitam a moradia, suas idades, sexo e 

atividades que exercem.  

Deve-se ainda preservar a possibilidade de livre constrição dos veículos de transporte, 

obras de arte e adornos suntuosos, posto que, adotada a ideia da indispensabilidade de certos 

bens da vida, nada justifica a proteção desses bens, que não podem ser tidos como essenciais à 

sobrevivência digna da pessoa humana, nem necessários à habitalidade do imóvel, e muito 

menos ordinariamente encontráveis nos lares brasileiros. 

Defende-se, porém, a proteção do veículo de transporte que seja essencial ao exercício 

do trabalho, bem como o destinado ao uso de pessoa deficiente, porque tal bem se afigura de 

relevada importância para melhoria da qualidade de vida das pessoas especiais.  

A lei geral deverá também incorporar as hipóteses de impenhorabilidade atualmente 

previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, unificando o tratamento legislativo da 

questão da impenhorabilidade no Brasil. 

Seria oportunidade de disciplinar, ainda, a possibilidade de bem dado em garantia real 

de empréstimo obtido para custeio de atividade produtiva, em princípio impenhorável, ser 

objeto de constrição por outros credores, na parte que exceder a garantia.  

Mediante flexibilização do preceito, prestigia-se o princípio da autonomia da vontade, 

assegurando a disponibilidade patrimonial para obtenção de outros créditos, em benefício da 

atividade produtiva. 

Os bens legalmente impenhoráveis não devem ser considerados inalienáveis, nem 

deve haver restrição para que possam ser oferecidos em garantia, não devendo se exigir 

qualquer formalidade para alienação ou oneração. 
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7.2.2 Patrimônio de família voluntário 

 

A nova regulamentação também cuidaria do patrimônio de família voluntário. A 

primeira exigência para instituição dessa modalidade de patrimônio seria que o instituidor 

tenha família constituída, quer pelo casamento, quer pela união estável, em qualquer de suas 

modalidades, ou ainda no formato da família monoparental. Tem-se aí primeira diferença 

entre o patrimônio legalmente impenhorável e o patrimônio de família voluntário.  

As regras sobre o patrimônio legal impenhorável hão de ser dirigidas a todas as 

pessoas, tenham ou não família constituída, e a impenhorabilidade decorre automaticamente 

da lei, beneficiando todos que se achem nas situações contempladas no texto legal. Por outro 

lado, as regras sobre o patrimônio de família voluntário serão dirigidas especificamente a 

grupos familiares, e geram outros benefícios que a simples impenhorabilidade não 

proporciona, como a possibilidade de escolha dentre os bens de igual natureza que compõem 

o patrimônio do instituidor. 

Em segundo lugar, o patrimônio familiar voluntário poderá tanto ser destinado à 

moradia da família, como poderá ser locado ou arrendado, caso em que a renda também será 

impenhorável, para que possa ser destinada ao sustento da família ou à conservação do 

patrimônio. O objetivo é criar um atrativo especial para o instituto, sem o que certamente 

continuará ele no ostracismo que sempre esteve desde quando introduzido no direito positivo 

brasileiro pelo Código Civil de 1916. 

A proposta legislativa há de contemplar a possibilidade de a obra em andamento e do 

terreno sem construção compor o patrimônio familiar voluntário, vinculando a validade da 

destinação, no caso da afetação de terreno, ao início da obra residencial em prazo razoável, 

que poderia ser fixado em um ano.  

Seria adequado, também, prever-se a impenhorabilidade do imóvel adquirido para 

servir, no futuro, de residência própria ou da família.  Muitas pessoas, principalmente no 

interior, somente conseguem a casa própria depois de anos de trabalho e economia.  

Normalmente começam pela aquisição de um terreno, quase sempre em loteamentos, para 

depois edificar, ao longo dos anos, a casa. Outros optam pela construção de prédio de 

apartamentos mediante administração própria, formando grupo de pessoas especialmente para 

tal desiderato, instituindo depois um condomínio horizontal.   Esses prédios levam anos para 

serem erguidos, período em que o empenho financeiro da família muitas vezes é 

integralmente carreado para a construção. Mostra-se razoável que o imóvel no qual a obra 

residencial é levantada, para servir de asilo próprio ou da família, fique desde logo protegido 
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da impenhorabilidade, se assim desejar o titular, mediante simples especificação da destinação 

do bem. 

Além disso, a instituição do patrimônio familiar impenhorável poderá abranger valores 

mobiliários (títulos, ações, aplicações financeiras, etc.), não excedentes ao valor equivalente a 

1.000 salários mínimos, bastando que tais valores sejam individualizados no instrumento de 

instituição, vinculando-se a renda à conservação do imóvel ou sustento da família. 

A simplificação da forma de instituição do patrimônio de família voluntário é 

contemplada na proposta, estabelecendo-se que ela dar-se-á por instrumento público (escritura 

lavrada em qualquer tabelionato de notas), ou por instrumento particular, sem contar que nada 

obsta que a afetação conste do instrumento de aquisição ou da promessa irrevogável de 

compra, passando a valer com o simples registro.  

A proposta deixa claro que apenas um imóvel gozará da impenhorabilidade voluntária, 

recaindo a proteção naquele instituído como patrimônio familiar. Aliás, a própria instituição 

já deve servir como escolha do imóvel que será tido como impenhorável, se outros existirem 

da mesma espécie, ainda que a família esteja abrigada em outra moradia própria.  

Convém que a lei geral aqui proposta contemple ainda a possibilidade da instituição 

do patrimônio familiar por terceiro, quer por testamento, quer por doação. Para simplificar a 

questão, a hipótese deve ser tratada como uma liberalidade clausulada, dispondo que a 

aceitação do patrimônio implica na aceitação da afetação. 

É conveniente ainda o patrimônio de família não seja decretado como inalienável, nem 

que haja impedimento de oneração para garantia de crédito em benefício da família, salvo 

cláusula impeditiva imposta no testamento ou instrumento de doação, quando se tratar de bem 

de família instituído por terceiro. A única exigência razoável seria no sentido de que a 

alienação ou oneração dependerá da anuência de todos os interessados, a não ser que haja 

interessado incapaz, hipótese em que a alienação ou oneração depende de autorização judicial, 

ouvido o Ministério Público. 

Pondera-se ainda que a iniciativa legislativa proposta permita livremente a venda de 

bens móveis que componham o patrimônio de família voluntário, e a disposição de valores 

mobiliários, negócios em relação aos quais não se deve exigir qualquer formalidade especial. 

O objetivo da proposta, nesta passagem, é dotar o instituto de certa flexibilidade, sem o que 

ninguém se animará a lançar mão dele. Basta imaginar a hipótese de haver no patrimônio 

ações sujeitas ao pregão da Bolsa de Valores. Os negócios envolvendo ações exigem, não 

raras vezes, providências urgentes que não podem aguardar uma decisão judicial acerca da 

alienação.  
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7.2.3 Instituição de impenhorabilidade transitória para proteção de ascendente, 

descendente, cônjuge, convivente ou irmão 

 

A Lei Geral das Impenhorabilidades deverá ainda contemplar a hipótese de se instituir 

a impenhorabilidade temporária dos imóveis que forem destinados, a título gratuito, para 

residência de ascendente, descendente, cônjuge, convivente ou irmão. Cria-se assim 

mecanismo simples de proteção de pessoas ligadas por relação de parentesco, afinidade ou 

ainda afetividade, que o titular do imóvel quiser prestigiar. 

Neste caso a impenhorabilidade será instituída no próprio contrato, bastando simples 

registro, e poderá ser levantada a qualquer tempo por iniciativa do instituidor, bem como 

cessará em caso de retomada do imóvel. 

  

7.2.4 Da preservação do imóvel em caso de dissolução da entidade familiar 

 

Para que não subsistam dúvidas quanto ao destino a ser dado ao imóvel que servir de 

residência da família, a norma geral idealizada contemple expressamente que o imóvel que 

tiver tal destinação, tenha ou não sido instituído como patrimônio de família voluntário, não 

perderá essa função em caso de dissolução da entidade familiar, seja qual for o motivo da 

dissolução, enquanto nele residir qualquer dos cônjuges ou conviventes, ou filho menor ou 

incapaz. A regra proposta também dá a medida de duração da proteção legal à moradia. 

 Assim, ainda que sobrevenha a separação de fato, o divórcio, a dissolução da união 

estável, e mesmo a morte de um dos cônjuges ou conviventes, o imóvel residencial ocupado 

pela entidade familiar continuará a ter mesma destinação. A proposta, porém, deve ser 

flexível, permitindo aos interessados que deem outra destinação ao bem, mas tal haverá de 

passar pelo crivo judicial, ouvido o Ministério Público, se houver interesse de incapaz. 

 Na falta de consenso entre os interessados, caberá ao juiz deliberar sobre a ocupação 

do imóvel, na forma que melhor atender os interesses da família que subsistir à ruptura, ou de 

qualquer membro que necessite de proteção, devendo levar em conta especialmente o cuidado 

da prole. Tal solução não deve passar pela necessidade de o juiz investigar a culpa pela 

dissolução da entidade familiar, destacando apenas a necessidade de observar os elevados 

interesses da família e, em última análise, dos ocupantes do imóvel. 

Sugere-se ainda que a destinação do imóvel para abrigo da família seja proclamada no 

projeto como parcela alimentar. Desta forma, o juiz levará em conta que a família se acha 

abrigada para definir a pensão complementar que porventura for imposta em espécie. 
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Quando do regramento, deve o legislador cuidar ainda para que a decisão que delibere 

sobre destinação do imóvel possa ser revista a qualquer tempo. Assim, caso o cônjuge ou 

convivente beneficiado venha a constituir nova família, o condômino preterido poderá pedir 

remuneração pelo valor locativo correspondente à sua quota-parte. Tal solução se mostra 

necessária porque o titular do imóvel em condomínio está obrigado a respeitar a proteção que 

a lei dispensa à sua própria família, mas não está obrigado a concorrer para a proteção de 

outra família que venha a ser constituída, ou de terceiro que venha a se instalar no imóvel. 

 O cônjuge ou convivente que se afastar da moradia, gozará da proteção decorrente da 

lei proposta, em relação a outro imóvel próprio que venha a ocupar como sua moradia, ou da 

nova família que constituir. 

 Para evitar embaraços em relação ao inventário, a proposta prevê que, em caso de 

dissolução da entidade familiar por morte de um dos cônjuges ou conviventes, o imóvel 

destinado à moradia da família integrará o monte partível, mostrando-se possível definir os 

quinhões dos herdeiros sobre ele, mas o condomínio que porventura se estabelecer não será 

passível de extinção, enquanto o bem se prestar a servir de residência do cônjuge ou 

convivente sobrevivente, ou de filho menor ou incapaz. A regra proposta é desburocratizante, 

pois permite que a partilha objeto do inventário seja completa, abarcando inclusive a moradia, 

preservada porém a proteção especial que lei lhe dispensa. 

 

7.2.5 Das exceções à regra da impenhorabilidade 

 

A impenhorabilidade contemplada na lei geral não é absoluta. Tanto na hipótese do 

patrimônio legal impenhorável, com na hipótese do patrimônio de família voluntário, existem 

interesses superiores que justificam o afastamento da proteção. As hipóteses prevista na Lei nº 

8.009/90 devem ser ampliadas e aclaradas, de forma que a impenhorabilidade não seja 

oponível por dívidas: 

1) Assumidas anteriormente à aquisição do bem ou afetação do patrimônio de 

família voluntário, salvo se o bem entrou afetado no círculo patrimonial do devedor por 

doação ou testamento, hipótese em que não poderá ser objeto de constrição, mesmo por 

dívidas anteriores. 

2) Que provierem de tributos e contribuições relativas ao próprio imóvel; 

3)  Decorrentes de despesas de condomínio; 
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4) Derivadas de crédito constituído em favor de alienante, mutuante ou 

fornecedor de materiais ou serviços, para aquisição do próprio imóvel, e para construção ou 

reforma do prédio, bem como para sua ampliação ou introdução de qualquer benfeitoria; 

5)  De pensão alimentícia, inclusive a derivada de ato ilícito de qualquer natureza; 

6)  Garantidas pelos próprios bens protegidos, quando regular a oneração; 

7) De indenização decorrente de ato ilícito doloso; 

8) Decorrentes de fiança concedida em contrato de locação residencial. 

Verifica-se ainda que somente os bens de origem lícita devem ser protegidos, de forma 

que a impenhorabilidade proposta não impede que seja decretado o perdimento do bem, 

quando adquirido com produto de crime, observado o devido processo legal. 

 Os bens referidos na proposta, em face do interesse público, que deve prevalecer, 

também não estarão a salvo de interdição, tombamento, desapropriação ou qualquer outra 

intervenção administrativa, observadas as normas legais que forem pertinentes, operando-se a 

sub-rogação, sempre que possível. 

Os alienantes de bens móveis também merecem proteção quanto ao preço pelo 

fornecimento deles. Desta forma, os bens móveis, as ferramentas, os animais e os acessórios 

referidos na proposta, se não forem pagos, poderão ser penhorados para satisfação do crédito 

do respectivos fornecedores, e, quando quitados, também são penhoráveis para satisfação das 

dívidas contempladas nas exceções previstas no projeto. 

 

7.2.6 Mecanismos de flexibilização tendentes à pacificação concreta de litígios 

 

Entende-se que a nova regulamentação da impenhorabilidade tenha medida certa. Não 

pode beneficiar exageradamente uns em detrimento de outros. Por conta disso, é necessário 

buscar mecanismos alternativos capazes de preservar a proteção à família sem desprestigiar a 

capacidade do Estado de compor litígios de forma mais justa.  

Nesta linha, se o imóvel tido como legalmente impenhorável ou integrante de 

patrimônio familiar voluntário comportar divisão cômoda, o juiz poderá decretá-la, reduzindo 

a impenhorabilidade à parcela que seja suficiente para acolher condignamente a família. Na 

mesma perspectiva, se o imóvel for indivisível, mas, considerando as peculiaridades do 

município onde estiver situado, tiver valor extraordinário, o juiz poderá, levando em conta o 

número de componentes do grupo familiar, a idade das pessoas, as atividades que exercem e 

quaisquer outras particularidades que forem relevantes, determinar a penhora. Neste caso, do 
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preço que for obtido na venda em hasta pública, mandará reservar quantia suficiente para 

aquisição de outro imóvel residencial, no mesmo município, adequado àquela família.  

Mesmas disposições devem ser aplicadas aos imóveis de destinação mista (parte 

comercial ou industrial, e parte residencial), equacionando definitivamente essa modalidade 

de problema que o Poder Judiciário vem sendo obrigado a solucionar, sem que haja, no direito 

positivo, norma especifica. 

Registra-se ainda que a proposta repudia a má-fé e a fraude contra credores, dispondo 

que não se beneficiará da impenhorabilidade proposta aquele que adquire imóvel mais 

valioso, para onde transfere a residência, inviabilizando com isso a satisfação de qualquer 

obrigação anteriormente assumida. Deve-se combater, de forma prática, a fraude, 

estabelecendo que, neste caso, o imóvel anterior, ainda que se ache em poder de terceiro, 

também será avaliado, e, do preço obtido na venda do novo imóvel em hasta pública, o credor 

terá direito de excutir o que exceder àquela avaliação, até o limite de seu crédito. Protege-se a 

família apenas na medida em que ela se achar sob o manto da legalidade, neutralizando-se a 

manobra de esperteza.  

Nessa mesma ordem, propõe-se também que não se beneficiará da proteção quem 

promover a instituição de patrimônio de família voluntário com o objetivo de fraudar credores 

Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de Fevereiro de 1998 

(que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis), necessário 

estabelecer quais os dispositivos que serão afetados pela nova proposta. Como o objetivo do 

projeto é a unificação, em um único diploma normativo, de todas as regras relativas ao tema 

da impenhorabilidade de bens, devem ser revogados, porque abrangidos pela lei geral das 

impenhorabilidades, os art. 1.711 a 1.722 do Código Civil, os artigos 833 e 834 do Código de 

Processo Civil e a Lei n º 8.009/90. 

 Por outro lado, como a proposta contém diversas novidades, que devem ser bem 

analisadas e discutidas pela comunidade jurídica, julga-se necessário instituir prazo de vacatio 

legis, e reputa-se razoável que ele seja de pelo menos 90 (noventa) dias.  

Não é demais lembrar que com o propósito de melhor nortear a discussão da questão, 

apresenta-se, como anexo a este trabalho, um esboço de projeto para uma “Lei Geral das 

Impenhorabilidades”, que se pretende submeter à elevada apreciação da comunidade jurídica. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

Considera-se bem de família todo bem da vida que o legislador estabeleceu como 

impenhorável, isto é, a salvo de execução por dívidas constrídas por seu titular, por ter sido 

considerado como necessário para que uma família viva com dignidade. 

Esta modalidade de proteção pode ser estudada a partir de diversas perspectivas, 

como, por exemplo, sua estrutura normativa e a natureza e valor dos bens protegidos, mas o 

ponto de partida é o reconhecimento de que tal proteção remonta ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, porque, a despeito da reconhecida importância dos valores morais que 

compõem os direitos da personalidade (vida, liberdade, honra, etc.), é indispensável 

acrescentar uma proteção material mínima para que uma pessoa, ou família, viva com 

dignidade.  

A proteção material mínima aqui referida é assegurada pelo Estado por meio do 

mecanismo da impenhorabilidade, que impede a constrição de uma série de bens, que são 

preservados incólumes no patrimônio do devedor, em detrimento do credor. Nesse contexto é 

que se insere o bem de família, que se revela pela moradia e os bens móveis que a guarnecem. 

O bem de família teve origem na República do Texas, com a instituição do homestead 

(que significa local do lar: home = lar; stead = local), atrativo que se idealizou para fixar o 

homem na terra em que vivia, objetivando o desenvolvimento daquela República. Evitando, 

em síntese, a penhora de 50 acres de terra ou um terreno na cidade, do mobiliário e utensílios 

domésticos, dos instrumentos de trabalho, de cinco vacas de leite, uma junta de bois para 

trabalho ou um cavalo, 20 porcos e provisões por um ano, o homestead assegurava aos 

cidadãos que lá resolvessem morar, produzir e desenvolver a região, o mínimo necessário a 

uma vida decente, em caso de adversidades econômicas. 

Do Texas o instituto se alastrou por outros estados americanos, depois foi adotado pelo 

Canadá e posteriormente pela França, de onde se espalhou por diversas legislações do mundo 

ocidental, adaptado às peculiaridades de cada povo. Foi introduzido no Brasil pelo Código de 

1.916, por conta de emenda apresentada no Senado Federal pelo Senador Mendes de Almeida, 

porque o Projeto Clóvis Bevilaqua, que acabou convertido no Código Civil de 1916, 

originalmente não o contemplava.  

Como o Código Civil de 1916 tratou apenas do bem de família voluntário, exigindo 

providência ativa do titular, que tinha que promover a afetação de um prédio destinado à 

residência da família, através de escritura pública, que depois era levada a registro no Serviço 
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de Registro Imobiliário (art. 70 a 73 do Código de 1916, revogado), o instituto se revelou 

como verdadeira letra morta durante décadas no Brasil, permanecendo em absoluto 

ostracismo. 

Somente com o advento da Lei nº 8.009/90, que introduziu no direito positivo 

brasileiro o bem de família legal, que tem como instituidor o próprio Estado e decorre de 

proteção automática delineada pelo legislador (sem exigir qualquer providência ativa do 

titular, e, portanto, sem burocracia e sem custo), é que o instituto passou a representar papel 

relevante no direito nacional, mudando os rumos das relações jurídicas patrimoniais. 

Assim, atualmente convive-se, no Brasil, com duas modalidades de bem de família: o 

bem de família legal (disciplinado na Lei nº 8.009 de 29.03.1990, e que não exige qualquer 

providência do interessado, posto que a impenhorabilidade decorre automaticamente da lei) e 

o bem de família voluntário (hoje regulado nos art. 1.711 a 1.722 do Código Civil de 2002 e 

nos art. 260 a 265 da Lei nº 6.015 de 31.12.1973 – Lei de Registros Públicos - que exige 

providência ativa do interessado, posto que a instituição se dá por meio de escritura pública, 

levada à registro no Serviço de Registro de Imóveis). 

A Lei nº 8.009/90 protege automaticamente, por meio do mecanismo da 

impenhorabilidade, o imóvel destinado à moradia da família (seja urbana ou rural) e a mobília 

que a guarnece (exceto os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos). O 

Código Civil permite que estes mesmos bens da vida sejam instituídos, através de escritura 

pública, como bem de família voluntário, podendo ainda o instituidor colocar à salvo de 

penhoras valores mobiliários não excedentes ao valor do prédio instituído como bem de 

família, ao tempo da instituição (art. 1.711 e seguintes do Código Civil).  A afetação por 

vontade (bem de família voluntário), não poderá, porém, exceder de um terço do patrimônio 

líquido existente ao tempo da instituição (art. 1.711 do Código Civil). 

O bem de família se apresenta no mundo jurídico como patrimônio especial afetado 

pela impenhorabilidade em benefício da família, consistindo nisso sua natureza jurídica, o que 

induz que, ordinariamente, não pode ter outra destinação que não seja a residência da família 

de seu titular.  

Sua inalienabilidade é relativa em relação ao bem de família voluntário, de forma que 

o juiz pode autorizar sua alienação se tal se revelar benefício à família, e, em relação ao bem 

de família legal (derivado da Lei nº 8.009/90), é livre sua alienação.  

O adequado entendimento do instituto exige prévio exame do conceito e evolução da 

família, e a história revela que o conceito de família é dos mais dinâmicos, sofrendo constante 
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mutação, tanto no aspecto de sua formação propriamente dita, como na consideração do grupo 

que merece este rótulo. 

Em sentido amplo, entende-se por família o grupo de pessoas formados por parentes, 

assim consideradas as pessoas unidas por laços consanguíneos, por afinidade ou por afeto. No 

âmbito jurídico, o vocábulo família é utilizado em diversos sentidos, de forma que é 

necessário ter em conta que, dependendo da situação jurídica em exame, a família poderá ter 

uma dimensão diferente, ora abarcando parentes mais distantes (família em sentido amplo, 

que, por exemplo, abrange os ascendentes e descendentes, não importando o grau em que 

estejam), ora é vista como um grupo menor de pessoas (família nuclear, assim considerada o 

conjunto de pessoas formado pelos pais e sua prole). 

O estudo do conceito de família e sua evolução revela que a dimensão do grupo 

familiar depende da relação jurídica a ser disciplinada, e não há mal algum nesta forma de 

legislar porque se apresenta mesmo impossível unificar o tamanho da família ante a 

complexidade das relações jurídicas derivadas dos grupos familiares (casamento, regime de 

bens, alimentos, sucessão, etc.). Além disso, sendo a família uma instituição social, foge ao 

legislador a capacidade de disciplinar, de forma padronizada, como as famílias devem ser 

constituídas ou consideradas nas diversas situações da vida. 

Ao cuidar do bem de família, tema deste estudo, o art. 1.722 do Código Civil 2002 

limita o grupo familiar aos cônjuges (faltou acrescentar ou conviventes e o provedor da 

família monoparental) e aos filhos menores e interditados. Assim é porque referido 

dispositivo estabelece que se extingue o bem de família “com a morte de ambos os cônjuges e 

a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos a curatela”. A hipótese é de família nuclear, 

mesma linha adotada pelo legislador na Lei nº 8.009 de 20.03.1990, que trata do bem de 

família legal, na medida em que o art. 1º daquela lei refere-se a casal, entidade familiar, 

cônjuges, pais e filhos. Assim, não há mínima dúvida que ao disciplinar o bem de família 

(tanto no Código Civil, bem de família voluntário, como na Lei nº 8.009/90, bem de família 

legal) o legislador teve a intenção de proteger a família nuclear. 

Embora existam normas que assegurem genericamente a impenhorabilidade de certos 

bens, a impossibilidade de constrição a título de bem de família se dá apenas quando o titular 

se ache inserido em uma comunidade familiar, inaugurada pelo parentesco, casamento, união 

estável ou relação afetiva, e pressupõe que essa comunidade seja formada por pelo menos 

duas pessoas (especialmente marido e mulher - família matrimonializada, decorrente do 

casamento civil, ou do casamento religioso com efeitos civis, companheiro e companheira -

entidade familiar, decorrente da união estável-, ou um dos pais e sua prole -família 
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monoparental). Firmou-se modernamente o entendimento no sentido de que a proteção se 

aplica a qualquer modalidade de família, seja qual for sua natureza, origem e formato, 

inclusive as derivadas exclusivamente do afeto e entre pessoas do mesmo sexo. 

Assim é porque qualquer limitação ou discriminação se revela inconstitucional, posto 

que fere os art. 5º e 6º da Constituição Federal, de forma que a jurisprudência firmou 

entendimento no sentido de que são impenhoráveis as moradias ocupadas por seus titulares, 

ou por suas respectivas famílias, e os móveis ordinários que as guarnecem, quer sejam os 

proprietários solteiros, viúvos, separados judicialmente ou de fato, divorciados, casados ou  

convivam, em união estável, com outra pessoa, ainda que do mesmo sexo (união 

homoafetiva). Bom lembrar que a inconstitucionalidade aqui aludida, no momento em que se 

revela, não tem o condão de neutralizar a norma, mas sim impor sua aplicação àquelas 

situações em que ela, em princípio, exclui. Em outros termos: não se trata de eliminar um 

direito conquistado, mas sim ampliá-lo a todas as pessoas que se achem na mesma situação, 

mediante incidência e observância do princípio da igualdade. 

Por conta disso, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou, por meio da Súmula 364, 

que o ordenamento jurídico brasileiro assegura não apenas o bem de família voluntário (que 

somente poderá ser instituído em favor de uma comunidade de pessoas que seja reconhecida 

como entidade familiar), mas também contempla direito à impenhorabilidade da casa própria, 

de forma que, com fundamento na Lei nº 8.009/90, conjugada com a Constituição Federal, 

pessoas solteiras, viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas igualmente podem invocar a 

impenhorabilidade do imóvel residencial próprio e dos móveis que o guarnecem, porque 

igualmente têm direito a um lugar para morar. 

Nessa linha, como o propósito do legislador é proteger a família, e não propriamente a 

pessoa do devedor, está a salvo de penhora o imóvel pertencente a um filho do casal, que 

abrigue os pais, bem como aquele destinado a abrigar uma comunidade de irmãos.  

Verifica-se que a lei brasileira não estabelece o valor, nem as características, do 

imóvel urbano protegido, tendo o art. 1.711 do Código Civil de 2002 se limitado a estabelecer 

que a instituição não pode ultrapassar um terço do patrimônio líquido do instituidor. Por conta 

disso, atualmente a jurisprudência nacional tem se inclinado para o sentido de que é 

irrelevante o tamanho ou valor do imóvel apontado como bem de família.  

O legislador deve atribuir ao juiz o controle da extensão da proteção da família. Nesta 

perspectiva, competiria ao juiz determinar a divisão do imóvel de grande extensão, se 

fisicamente possível, ou sua alienação, se de grande valor, com reserva de parte do preço para 

que a família pudesse condignamente alojar-se em outra moradia de menor valor. 



166 

 

Em relação ao imóvel rural, verifica-se que a pequena propriedade rural, assim 

considerada aquela que tenha extensão de até quatro módulos fiscais (art. 4º, II, a, da Lei nº 

8.629/93) é impenhorável apenas para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade 

produtiva, e desde que trabalhada pela família. Tal impenhorabilidade, na verdade, deriva do 

art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, e não exige que a família ali resida. Se a família 

residir na pequena propriedade rural, ela se torna impenhorável por qualquer modalidade de 

dívida, salvo as expressamente excepcionadas pelo legislador, porque a proteção contra a 

constrição passa a ser exercida pela Lei nº 8.009/90.  

Também se acha protegida da impenhorabilidade a propriedade familiar, assim 

considerada a gleba correspondente a um módulo rural (art. 4º, III, do Estatuto da Terra), 

explorada pessoalmente pelo agricultor e sua família. 

Se o imóvel rural não se enquadra nem como pequena propriedade rural, nem como 

propriedade familiar, mas nele residir a família do titular, a impenhorabilidade restringir-se-á 

à sede de moradia, com os respectivos móveis, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei nº 

8.009/90. 

Quanto aos bens móveis, estão a salvo de constrição os equipamentos de uso 

profissional, e os móveis que guarnecem a casa, em relação aos quais o Poder Judiciário 

brasileiro firmou o entendimento no sentido de que o legislador protegeu os móveis essenciais 

à habitalidade do imóvel, bem como os que ordinariamente guarnecem as residências 

brasileiras, salvo aqueles que se apresentarem em duplicidade, acomodando de forma 

adequada a questão. Acrescenta-se aqui, que a despeito da omissão legislativa, são 

impenhoráveis também os animais domésticos, que são seres sencientes, ou seja, têm 

capacidade de sentir, tanto que se acha firmado o reconhecimento da família pluriespécie, que 

abarca os animais domésticos que a compõe.  Soma-se que o afeto que se estabelece entre o 

titular e o animal de estimação, constitui patrimônio imaterial impenhorável, que seria afetado 

se fosse permitida a penhora do animal. 

A proteção de impenhorabilidade do bem de família não é absoluta, de forma que a 

proteção cede à exceções contempladas no art. 3º da Lei nº 8.009/90. Nesta ótica, o bem de 

família poderá ser penhorado (1) pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado 

à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em 

função do respectivo contrato, (2) 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 dívida, (3) para cobrança de 

impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, 
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(4) para execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela 

entidade familiar, (5) por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de 

sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, e (6) por 

obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.  

Existem duas questões relevantes em relação ao bem de família que ainda estão 

pendentes de solução, exigindo acompanhamento dos operadores do Direito:  

1) O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, atribuiu repercussão geral a 

Recurso Extraordinário com Agravo de Instrumento (ARE 1038507), em que é relator o Min. 

Edson Fachin, para decidir se a pequena propriedade rural, quando não constituir o único bem 

dessa natureza de titularidade da família, pode ou não ser penhorado.  

2) Em recente decisão, cujo acórdão ainda não foi publicado, a Primeira Turma do 

mesmo tribunal, por maioria de votos, afastou a penhora de bem de família do fiador de 

locação comercial (RE 605.709-SP), o que poderá implicar em profunda alteração da 

jurisprudência nacional sobre o tema.  

 Por outro lado, tendo em vista que a instituição do bem de família “durará enquanto 

viver um dos cônjuges, ou, na falta deste, até que os filhos completem a maioridade” (art. 

1.716 do Código Civil), que “com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração 

passará ao filho mais velho, se for maior, e, do contrário, a seu tutor” (parágrafo único do art. 

1.720 do Código Civil) e que “a dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de 

família” (art. 1.721 caput, do Código Civil), mostra-se perfeitamente sustentável que o bem de 

família, seja voluntário, seja legal, não está sujeito a partilha em casos de dissolução da 

sociedade conjugal por morte, divórcio ou rompimento da vida em comum. 

Desta forma, em caso de dissolução da entidade familiar por morte de um dos 

cônjuges ou conviventes, o bem de família será preservado em poder do sobrevivente. Se a 

dissolução se der por divórcio ou rompimento da união estável, o bem de família deverá ser 

preservado em poder do cônjuge ou convivente a quem for deferida a guarda dos filhos, ou da 

forma que melhor atender os interesses da família, de acordo com o prudente arbítrio do juiz.  

Apesar de o ordenamento jurídico pátrio já permitir as soluções aqui propostas, 

especialmente impenhorabilidade da moradia, seja qual for o estado civil de seu titular, e a 

preservação do bem de família em caso de dissolução da entidade familiar, seria melhor que 

as duas modalidades de bem de família hoje reconhecidas (legal e voluntário), bem como 

todas as demais situações em que bens da vida são tidos como impenhoráveis, tivessem uma 

estrutura normativa única, e que aos interessados fosse facultada a adequação da proteção 

patrimonial mínima, derivada da impenhorabilidade, às suas conveniências e particularidades, 
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oferecendo àqueles que pretendam afetar seu patrimônio voluntariamente, atrativos que a 

simples impenhorabilidade legal não assegura. 

Por conta disto, propõe-se a edição de um único diploma normativo (Lei Geral das 

Impenhorabilidades) dividido em três partes: uma dedicada à disciplinar o que poderia ser 

chamado de patrimônio impenhorável (abrangendo todas as hipóteses em que bens da vida 

são tidos como legalmente impenhoráveis); outra parte agasalharia as normas destinadas a 

regular o patrimônio de família voluntário (regramento dos bens afetados por vontade do 

instituidor para proteção específica da família), e outra para as necessárias disposições gerais. 

Este diploma normativo único teria como tônica a impenhorabilidade da moradia e a 

impossibilidade da partilha do bem de família, enquanto destinado à proteção fundamental do 

mais importante grupo social, que é entidade familiar e os seus membros, e teria como 

inspiração do princípio da dignidade da pessoa humana. 
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Proposta de normatização única, de lege ferenda, para todos os bens impenhoráveis:  

Esboço de uma “Lei Geral das Impenhorabilidades”. 

 

Lei nº...... 

Dispõe sobre os bens legalmente impenhoráveis e o patrimônio 

de família voluntário. 

 

CAPÍTULO I 

 

Dos bens impenhoráveis 

 

Art. 1º - São impenhoráveis: 

 

I. O imóvel utilizado como moradia pelo proprietário ou possuidor, seja qual for seu 

estado civil, ou por ele destinado a tal fim para qualquer pessoa de sua família;  

II. O imóvel residencial destinado pelo proprietário ou possuidor para locação, desde 

que seja o único desta espécie, e a renda locatícia seja revertida inteiramente para seu sustento 

ou de sua família; 

III. Os veículos adaptados para servir de moradia permanente do proprietário ou de sua 

família, inclusive embarcações. 

§ 1º. Quando o imóvel destinado à residência for rural, a impenhorabilidade restringir-

se-á à sede de moradia e à área de entorno até a extensão de uma pequena propriedade rural, 

assim considerada a área de até quatro módulos fiscais, assegurada a servidão de passagem se 

ficar encravada. 

§ 2º. Quando não destinada à moradia da família, a pequena propriedade rural, 

igualmente com área de até quatro módulos fiscais, também será impenhorável, se for 

produtiva e da renda dela depender o titular ou sua família. 

§ 3º - Quem for titular de mais de um imóvel residencial, sendo todos utilizados como 

moradia própria ou da família, poderá indicar, através de instrumento público ou particular, 

que será registrado no serviço de registro de imóveis na matrícula do imóvel indicado, qual 

deles será protegido da impenhorabilidade contemplada nesta lei. Na falta de indicação, a 

impenhorabilidade recairá sobre o imóvel de menor valor. 
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Art. 2º - Também são impenhoráveis, salvo nas hipóteses especificamente 

excepcionadas: 

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; 

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do 

executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida; 

III – Os animais domésticos; 

IV - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de 

elevado valor; 

V – os equipamentos médicos de uso individual e os de uso especial para locomoção 

de pessoas com limitações físicas, ainda que motorizados;  

VI - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias 

recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto 

§ 2º deste artigo; 

VII  - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros 

bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, inclusive um 

veículo, se essencial à atividade econômica, ou destinado a uso de pessoa deficiente. 

VIII - um veículo, os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas 

pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens 

tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico, ou 

quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.  

IX - o seguro de vida; 

X  - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem 

penhoradas; 
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XI  -  os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação 

compulsória em educação, saúde ou assistência social; 

XII - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 50 (cinquenta) 

salários-mínimos; 

XIII - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos 

termos da lei; 

XIV - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de 

incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. 

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio 

bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. 

§ 2o O disposto nos incisos V e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para 

pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às 

importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição 

observar o disposto no art. 528, § 8º e no art. 529, § 3º, do Código de Processo Civil. 

§ 3º - Para decidir sobre a essencialidade de determinado bem que guarneça a 

residência, o juiz deverá levar em conta, em decisão fundamentada, sua natureza e finalidade, 

bem como o número, idade, sexo e atividades das pessoas que habitam o imóvel, ou ainda 

qualquer outra particularidade que entender relevante; 

Art. 3º.  Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos 

bens inalienáveis, salvo se destinados inteiramente ao sustento da família. 

Art. 4º  A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: 

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação 

em mercado; 

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; 
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IV - veículos de via terrestre; 

V - bens imóveis; 

VI - bens móveis em geral; 

VII – semoventes;  

VIII - navios e aeronaves; 

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; 

X - percentual do faturamento de empresa devedora; 

XI - pedras e metais preciosos; 

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação 

fiduciária em garantia; 

XIII - outros direitos. 

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar 

a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e 

o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, 

acrescido de trinta por cento. 

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em 

garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. 

Art. 5º  Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução. 

§ 1o Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação 

judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. 
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§ 2o Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado 

depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz. 

 
CAPÍTULO II 

 
Do patrimônio de família voluntário 

 
Art. 6º - Os bens referidos nesta lei também poderão ser instituídos como patrimônio de 

família voluntário, desde que o titular tenha família constituída pelo casamento, pela união 

estável ou pela forma prevista no § 4º do art. 226 da Constituição Federal, hipótese em que, 

preservada a impenhorabilidade, o imóvel residencial que integrar tal patrimônio poderá tanto 

ser destinado à moradia da família, como poderá ser locado ou arrendado, caso em que a 

renda também será impenhorável. 

§ 1º - A obra em andamento e o terreno sem construção também poderão ser objeto de 

patrimônio de família voluntário, mas a destinação, no caso do terreno, perderá 

automaticamente efeito se o instituidor não der efetivamente inicio à obra residencial no prazo 

de um ano;  

§ 2º - A instituição poderá abranger, além dos bens referidos nesta lei, valores mobiliários, 

que serão individualizados no instrumento, mas estes não poderão exceder ao valor 

equivalente a 1000 (mil) salários mínimos vigentes na data da instituição.  

§ 3º - A renda dos valores mobiliários, que também será impenhorável, destinar-se-á à 

conservação dos bens afetados e ao sustento da família; 

§ 4º - A instituição dar-se-á por instrumento público ou particular e a afetação passará a valer 

da data do registro do instrumento de instituição. 

§ 5º - A afetação como patrimônio de família voluntário também poderá constar do 

instrumento de aquisição do imóvel ou da promessa irrevogável de compra, passando a valer 

da data do registro do título ou do compromisso;  

§ 6º - Se o instituidor tiver mais de um imóvel destinado à residência da família, apenas o 

imóvel instituído como patrimônio de família voluntário gozará da impenhorabilidade 

prevista nesta lei, ainda que, por ter locado ou arrendado o imóvel afetado, a família seja 

abrigada em outra moradia, mesmo que própria.  

§ 7º - O terceiro poderá instituir patrimônio de família por testamento ou doação, hipóteses 

em que a aceitação do bem objeto da liberalidade implica na aceitação da afetação.  
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Art. 7º - Salvo cláusula impeditiva imposta no testamento ou instrumento de doação, o 

patrimônio de família voluntário não é inalienável e poderá ser dado em garantia de dívida, 

desde que assumida em benefício da família, mas a alienação ou oneração do imóvel que 

compõe o patrimônio dependerá da anuência de todos os interessados; 

§ 1º - Havendo interessado incapaz, a alienação ou oneração do imóvel depende de 

autorização judicial, ouvido o Ministério Público.  

§ 2º - É livre, porém, ainda que haja interessado incapaz, a alienação de bens móveis e a 

disposição de valores mobiliários do patrimônio de família voluntário, não exigindo 

autorização judicial ou qualquer formalidade especial. 

Art. 8º - O proprietário, ainda que titular de outro imóvel protegido da impenhorabilidade por 

esta lei, também poderá instituir, por instrumento escrito, a impenhorabilidade dos imóveis 

que destinar, a título gratuito, para servir de residência para ascendente, descendente, cônjuge, 

convivente ou irmão. 

§ 1º - Neste caso a impenhorabilidade, que deverá ser instituída no próprio contrato, que será 

obrigatoriamente registrado no serviço de registro imobiliário, perdurará pelo prazo que for 

fixado pelo instituidor, e, na falta de fixação, enquanto o imóvel tiver a destinação prevista no 

ato de instituição; 

§ 2º - A impenhorabilidade poderá a qualquer tempo ser revogada pelo instituidor, o que 

independe de anuência do beneficiado, e também cessará em caso de retomada do imóvel, 

quer pelo instituidor, quer por seus sucessores, salvo se o novo destino dado ao imóvel 

enquadrar-se na proteção contemplada nesta lei. 

 
CAPÍTULO III 

 
Disposições gerais. 

 
Art. 9º - O imóvel que servir de residência da família, bem como os móveis ordinários que o 

guarnece, tenham ou não sido instituídos como patrimônio de família voluntário, não perderão 

essa destinação em caso de dissolução da sociedade conjugal, da união estável, ou do vínculo 

matrimonial, seja qual for o motivo da dissolução, enquanto nele residir qualquer dos 

cônjuges ou conviventes, ou filho menor ou incapaz, salvo deliberação expressa dos 

interessados, nomeando-se curador especial aos incapazes, ouvido o Ministério Público. 
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§ 1º - Se não houver consenso entre os interessados o juiz deliberará sobre a ocupação do 

imóvel e a posse direta dos móveis, da forma que melhor atender os interesses da família, 

devendo levar em conta especialmente a proteção da prole. 

§ 2º - O benefício que a família tiver em razão da destinação do imóvel como residência, será 

levado em conta na fixação de pensão alimentícia que o titular ou condômino do bem estiver 

obrigado a pagar a qualquer de seus ocupantes. 

§ 3º - Em caso de divórcio ou dissolução de união estável, o cônjuge ou convivente que for 

condômino do imóvel, e nele não permanecer residindo, poderá pedir revisão da destinação do 

bem, ou remuneração pelo valor locativo proporcional à sua quota-parte, caso o beneficiado 

constitua nova família ou venha dar destinação diversa ao imóvel, devendo sempre prevalecer 

os interesses da prole.  

§ 4º - O cônjuge ou convivente que for preterido na ocupação da residência, gozará da 

proteção desta lei em relação a outro imóvel próprio que venha a ocupar como sua moradia ou 

da nova família que constituir.  

§ 5º - Em caso de dissolução da entidade familiar por morte de um dos cônjuges ou 

conviventes, o imóvel destinado à moradia da família integrará o monte partível, mostrando-

se possível definir os quinhões dos herdeiros sobre ele, mas o condomínio que porventura se 

estabelecer não será passível de extinção enquanto o bem se prestar a servir de residência do 

cônjuge ou convivente sobrevivente, ou de filho menor ou incapaz.  

Art. 10 - A impenhorabilidade prevista nesta lei não é oponível por dividas: 

I. Assumidas anteriormente à aquisição do bem ou à afetação do patrimônio de família 

voluntário, salvo se o bem entrou afetado no patrimônio do devedor por doação ou 

testamento, hipótese em que não poderá ser constrito mesmo por dívidas anteriores;  

II. Que provierem de tributos e contribuições relativas aos próprios bens; 

III. Decorrentes de despesas de condomínio; 

IV. Derivadas de crédito constituído em favor de alienante, mutuante ou fornecedor de 

materiais ou serviços, para aquisição do próprio imóvel e para construção ou reforma do 

prédio, bem como para sua ampliação ou introdução de qualquer benfeitoria; 

V. De pensão alimentícia, inclusive a derivada de ato ilícito de qualquer natureza; 

VI. Garantidas pelos próprios bens aqui protegidos, quando regular a oneração; 

VII. De indenização decorrente de ato ilícito doloso; 

VIII. Decorrentes de fiança concedida em contrato de locação residencial; 

§ 1º - A impenhorabilidade assegurada nesta lei não impede que seja decretado o perdimento 

do bem, quando adquirido com produto de crime, observado o devido processo legal. 
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§ 2º - Também não impede a interdição, o tombamento, a desapropriação ou qualquer outra 

intervenção administrativa, observadas as normas legais que forem pertinentes, operando-se a 

sub-rogação, sempre que possível. 

§ 3º - Os bens móveis, as ferramentas, os animais e os acessórios referidos nesta lei, se não 

forem pagos poderão ser penhorados pelo respectivo fornecedor ou financiador de sua 

aquisição, e, quando quitados, também são penhoráveis para satisfação das dívidas 

contempladas neste artigo. 

Art. 11 - Se o imóvel tido como legalmente impenhorável ou integrante de patrimônio família 

voluntário comportar divisão cômoda, o juiz poderá decretá-la, reduzindo a 

impenhorabilidade à parcela que seja suficiente para acolher condignamente a família. 

§ 1º Se o imóvel for indivisível, mas, considerando as peculiaridades do município onde 

estiver situado, tiver elevado valor, o juiz poderá, levando em conta o número de 

componentes do grupo familiar, a idade das pessoas, as atividades que exercem e quaisquer 

outras particularidades que forem relevantes, determinar a penhora. Neste caso, do preço que 

for obtido na venda em hasta pública, mandará reservar quantia suficiente para aquisição de 

outro imóvel residencial, no mesmo município, adequado àquela família.  

§ 2º - As disposições dos parágrafos anteriores também se aplicam aos imóveis de destinação 

mista. 

Art. 12 - Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que adquire imóvel mais valioso, 

para onde transfere a residência, inviabilizando com isso a satisfação de qualquer obrigação 

anteriormente assumida. 

§ 1º - Neste caso, o imóvel anterior, mesmo que já alienado, também será avaliado, e, do 

preço obtido na venda do novo imóvel em hasta pública, o credor terá direito de excutir o que 

exceder àquela avaliação, até o limite de seu crédito.  

§ 2º - Também não se beneficiará do disposto nesta lei quem adquirir bem legalmente 

impenhorável ou promover a instituição de patrimônio de família voluntário com o objetivo 

de fraudar credores. 

Art. 13 - Ficam revogados os art. 1.711 a 1.722 do Código Civil, os art. 833 e 834 do Código 

de Processo Civil, os art. 260 a 265 da Lei nº 6.015/73 e a Lei nº 8.009/90. 

Art. 14 – Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 

Brasília,... 


