
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.559.348 - DF (2015/0245983-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : FERNANDA GONTIJO CUNHA 
RECORRENTE : MARA CRISTINA DOS SANTOS ALCAMIM 
RECORRENTE : MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 
ADVOGADO : JULIO CÉSAR ABDALA VEGA  - DF026522 
ADVOGADOS : LORENA VIEIRA FERNANDES  - DF034015 
   TAYANNA CHAVES VIANNA RESENDE E OUTRO(S) - DF034724 
RECORRIDO : BANCO SAFRA S A 
ADVOGADOS : ALEXANDRE PERALTA COLLARES E OUTRO(S) - DF013870 
   PAULO CESAR FARIAS VIEIRA  - DF010760 
ADVOGADOS : FABIANA COLLARES SCHWARTZ E OUTRO(S) - DF020614 
   FABRÍCIO ZANELLA DUARTE E OUTRO(S) - DF024563 
   EUGÉSIO PEREIRA MACIEL E OUTRO(S) - DF053326 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: 

1. Mara Alcamim Comercial de Alimentos Ltda. - Mac, Mara Cristina dos Santos 

Alcamim e Fernanda Gontijo Cunha ajuizaram medida cautelar inominada em face de Banco 

Safra S/A, narrando, em síntese, que, no ano de 2010, o réu liberou crédito em favor da 

pessoa jurídica destinado à formação de capital de giro, no valor de R$ 1.100.000,00 (um 

milhão e cem mil reais). Na ocasião, foi firmada com o réu cédula de crédito bancário, 

acompanhada de alienação fiduciária em garantia.

Notificadas, as recorrentes/devedoras propuseram esta cautelar preparatória, 

com o objetivo de sustar os efeitos daquela execução até decisão de mérito, a ser proferida 

na ação principal de declaração de nulidade da alienação fiduciária e das cláusulas 

contratuais relacionadas a essa garantia .

Na ação cautelar, conforme narra a sentença (fl. 689), que também decidiu a 

ação principal (de nulidade), o fim buscado era impedir que a propriedade do imóvel se 

consolidasse em nome réu, pelo inadimplemento do contrato pela primeira autora. 

Na ação principal declaratória, pleitearam a nulidade da alienação fiduciária e 

das cláusulas contratuais relacionadas a essa garantia, especialmente diante da suposta 

ilegalidade, por tratar-se de bem de família a garantia ofertada, não tendo sido revertidos os 

valores obtidos com o empréstimo em favor do imóvel ou em favor da unidade familiar 

formada pelas demais autoras. (fl. 687).

Em sede de liminar, foi deferido o pedido formulado pelas recorrentes (fls. 

498-499) a fim de sustar os efeitos da notificação do banco réu às autoras e suspender 
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qualquer ato de disposição e transferência do bem imóvel objeto da matrícula n. 121.659 no 

1º Registro de Imóveis do Distrito Federal, dado em garantia ao pagamento do contrato 

firmado entre as partes.

Analisada a ação cautelar juntamente com a principal, posteriormente ajuizada, 

o sentenciante de piso julgou improcedentes os pedidos (fl. 688) em ambas as demandas, 

cassando a liminar concedida nos autos da ação cautelar (fl. 691).  

Foi interposta apelação pelas autoras (fls. 695-747), tendo sido negado 

provimento ao recurso pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim 

ementado (fl. 768):

CIVIL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. BEM DE FAMÍLIA. 
GARANTIA DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. 
PENHORABILIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO 
EXAMINADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA NO 
APELO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
1. A instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, de acordo 
com o previsto no art. 476 do CPC, constitui-se em uma faculdade do juiz, 
nas hipóteses em que, no tribunal, houver divergência sobre a matéria ou 
interpretação diversa entre os órgãos fracionários da Corte.
2. O fato de se tratar de bem de família, quando voluntariamente foi dado 
em garantia a empréstimo de terceira pessoa, e ainda mais quando essa 
terceira pessoa é uma pessoa jurídica de quem que faz parte de seu quadro 
societário uma das autoras, não podem depois alegarem que o empréstimo 
não reverteu em seu favor.
3. A anulação do negócio demanda prova de erro substancial. Não tem a 
força de causar a cassação do negócio, livremente pactuado entre as 
partes, o mero arrependimento posterior Mormente quando se trata de 
fiadores de um empréstimo, em favor de uma pessoa jurídica, pertencente a 
quem prestou a garantia.
4. O negócio jurídico foi praticado em pleno exercício da autonomia privada 
das pessoas, não se verificando a presença de nenhum defeito no negócio 
capaz de macular o ato jurídico.
5. Não se conhece, em sede recursal, de matéria que não foi examinada na 
sentença,sob pena de lesão ao princípio do juízo natural e de se constituir 
verdadeira inovação recursal.
6. Incidente de uniformização de jurisprudência indeferido.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Opostos embargos de declaração (fls. 784-799), foram rejeitados nos termos 

da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. 
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO 
ART. 535, CPC. PRÉ-QUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 535, do Código de Processo Civil, os embargos 
declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a 

Documento: 90208907 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página  2 de 19



 

 

Superior Tribunal de Justiça

eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita 
via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas 
por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a 
presença dos vícios acima elencados.
2. Em caso análogo a este, recentemente decidiu o a Terceira Turma do 
STJ no sentido de reconhecer a penhorabilidade de bem de família quando 
apresentado em garantia hipotecária de dívida de empresa da qual os 
únicos sócios são marido e mulher, que nele residem. Em situações assim, 
entenderam os Ministros participantes do julgamento que, o proveito à 
família é presumido, cabendo a aplicação da exceção à regra da 
impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei 
8.009/901.
3. Quanto ao interesse da parte em pré-questionar a matéria para fins de 
interposição de recursos Especial e Extraordinário não é suficiente ao 
acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, 
contradição ou obscuridade.
4. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá 
ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados 
os vícios indicados no art. 535, CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados

Foi interposto recurso especial por FERNANDA GONTIJO CUNHA, MARA 

CRISTINA DOS SANTOS ALCAMIM e MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 

- ME, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, sob o argumento de 

ofensa ao disposto no art. 3º da Lei n. 8.009/1990, uma vez que a hipótese dos autos, 

segundo afirmam, não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no dispositivo 

violado. 

As recorrentes alegam violação ao art. 535, II, do CPC/1973 por omissão do 

acórdão recorrido, apelação e embargos de declaração, quanto à nulidade da cláusula 

contratual que previu cumulação de comissão de permanência e juros moratórios, 

atualização monetária e multa. Também asseveram ter havido omissão em relação à 

ausência de vínculo jurídico entre a recorrente Fernanda Gontijo e a pessoa jurídica tomadora 

do empréstimo, Mara Alcamin Comercial de Alimentos LTDA. - MAC.

No mérito, argumentam que "a disposição legal supracitada tem caráter 

cogente, de ordem pública, não podendo ser afastada a impenhorabilidade do bem de família 

das recorrentes, mediante mera presunção de que se beneficiaram do negócio jurídico 

entabulado por pessoa jurídica, da qual uma delas sequer faz parte" (fl. 872).

Sustentam que o acórdão recorrido teria decidido de forma diversa ao 

entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade ou 

não da penhora recair sobre bem de família dado em garantia hipotecária de empréstimo 

contraído por terceiro. Insistem que o empréstimo foi celebrado entre Mara Alcamin 

Comercial de Alimentos LTDA. e o banco, tendo tais valores sido aplicados integralmente no 
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fomento da atividade desempenhada pela pessoa jurídica. 

Declararam, ademais, a necessidade de instauração de Conflito de 

Uniformização de Jurisprudência, que deve ser processado na forma dos arts. 476 e 

seguintes do CPC, o qual fora requerido na instância de origem, uma vez demonstrada a 

divergência de entendimento. 

Aduzem que, ao contrário do que afirmou o acórdão do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, "a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não pode 

ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública e 

prevalece sobre a vontade manifestada" (fl. 866).

Afirmam, ainda, que no caso em análise, uma das recorrentes, executada, 

proprietária do imóvel penhorado, não é sócia da pessoa jurídica, não tendo auferido qualquer 

benefício com o empréstimo contraído pela pessoa jurídica, uma vez que com esta não 

possui qualquer relação.

Mais à frente, as recorrentes apontam violação aos arts. 44 e 1.024 do CC, sob 

o argumento de que a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus 

integrantes. Afirmam que o princípio da autonomia patrimonial deve ser respeitado.

Pleiteiam, por fim, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel indicado 

nos autos, dada sua qualidade de bem de família, e que seja declarada nula a hipoteca 

instituída sobre ele.

Contrarrazões ao recurso especial às fls. 951-953.

Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 955-958).

Às fls. 1.007-1.010, o ora recorrido, Banco Safra S/A, requer a expedição de 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que sejam sustados os efeitos da liminar, 

autorizando, nessa extensão, o prosseguimento da consolidação da propriedade dada em 

garantia ao pagamento do contrato firmado entre as partes (alienação fiduciária em garantia 

de direitos creditórios).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.559.348 - DF (2015/0245983-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : FERNANDA GONTIJO CUNHA 
RECORRENTE : MARA CRISTINA DOS SANTOS ALCAMIM 
RECORRENTE : MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 
ADVOGADO : JULIO CÉSAR ABDALA VEGA  - DF026522 
ADVOGADOS : LORENA VIEIRA FERNANDES  - DF034015 
   TAYANNA CHAVES VIANNA RESENDE E OUTRO(S) - DF034724 
RECORRIDO : BANCO SAFRA S A 
ADVOGADOS : ALEXANDRE PERALTA COLLARES E OUTRO(S) - DF013870 
   PAULO CESAR FARIAS VIEIRA  - DF010760 
ADVOGADOS : FABIANA COLLARES SCHWARTZ E OUTRO(S) - DF020614 
   FABRÍCIO ZANELLA DUARTE E OUTRO(S) - DF024563 
   EUGÉSIO PEREIRA MACIEL E OUTRO(S) - DF053326 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO 
OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM 
DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO 
AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

1. Não há falar em omissão ou contradição do acórdão recorrido se as 
questões pertinentes ao litígio foram solucionadas, ainda que sob 
entendimento diverso do perfilhado pela parte.

2. O incidente de uniformização de jurisprudência não se confunde com a 
irresignação recursal, ostentando caráter preventivo. Daí por que o seu 
processamento depende da análise de conveniência e oportunidade do 
relator e deve ser requerido antes do julgamento do apelo nobre. 

3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a proteção legal conferida 
ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia 
do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente 
sobre a vontade manifestada.

4. A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do 
direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do 
proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, 
que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade 
com o ordenamento jurídico.

5. A propriedade fiduciária consiste na transmissão condicional daquele 
direito, convencionada entre o alienante (fiduciante), que transmite a 
propriedade, e o adquirente (fiduciário), que dará ao bem a destinação 
específica, quando implementada na condição ou para o fim de 
determinado termo.

6. Vencida e não paga, no todo em parte, a dívida e constituído em mora o 
fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, 
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consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência.

7. Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente 
optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de 
mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única 
sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse 
amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do 
débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as 
relações negociais.

8. Recurso especial não provido.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

2. De início, anoto que não há falar em violação ao art. 535, II, do CPC/1973, por 

omissão do acórdão recorrido, apelação e embargos de declaração quanto à nulidade da 

cláusula contratual que previu cumulação de comissão de permanência e juros moratórios, 

atualização monetária e multa. 

Isso porque a matéria alegada não foi objeto do recurso de apelação interposto 

pela recorrente, consistindo em inovação a impugnação feita nos embargos de declaração, à 

qual o julgador não se compromete a analisar e emitir pronunciamento.

No que respeita à questão, manifestou-se o acórdão (fl. 779):

Quanto aos pedidos de revisão das cláusulas atinentes à mora e à 
comissão de permanência, como não foram objeto de julgamento em 
primeiro grau de jurisdição, não podem ser examinadas em sede recursal, 
sob pena de lesão ao princípio do juízo natural e de se constituir verdadeira 
inovação recursal.

Dessarte, o acórdão impugnado não possui nenhum vício a ser sanado por 

meio dos embargos de declaração, conforme o art. 535 do CPC. Em verdade, o julgado não 

padece de nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, já que houve manifestação 

acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.
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Assim, é nítido o caráter modificativo que as ora recorrentes, inconformadas, 

buscaram com a oposição dos embargos de declaração na origem. 

Consoante o entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência pátrias, "é 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já 

houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há 

alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC" .

3. Da mesma forma, não prospera a alegação de violação do art. 476 e 

seguintes do CPC/1973, por não ter o tribunal a quo instaurado o incidente de uniformização 

requerido pelas recorrentes.

No que respeita ao incidente de uniformização de jurisprudência previsto no 

dispositivo referido, esta Corte entende que o instrumento não é "forma de irresignação 

recursal, ante a sua natureza preventiva de dissenso jurisprudencial, impondo-se seja 

suscitado em momento anterior ao julgamento do recurso, cujo processamento constitui 

faculdade do relator" (AgRg no AREsp 127387/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 5/2/2013, DJe 14/2/2013).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INCIDENTE 
DE UNIFORMIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 
CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULA 211/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O incidente de uniformização de jurisprudência não se confunde 
com a irresignação recursal, ostentando caráter preventivo. Daí 
porque o processamento desse incidente depende da análise de 
conveniência e oportunidade do relator e deve ser requerido antes 
do julgamento do apelo nobre. Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 479.557/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 26/8/2014, DJe 1º/9/2014).

Na hipótese, entendeu a Corte estadual que não havia conveniência e 

oportunidade para o processamento de incidente de uniformização de jurisprudência, 

sobretudo porque não foi demonstrada a tese jurídica, tampouco a desarmonia de 

interpretações, fundamentos baseados em aspectos eminentemente fáticos que, para serem 

refutados, teriam de ser reexaminados por este Tribunal Superior, providência inviável em 

recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula n. 7 do STJ.

Confira-se o teor do acórdão recorrido, sobre o ponto (fl. 775):

DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
As recorrentes buscam, por meio de incidente processual, que o Tribunal 
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pacifique o entendimento para saber se é possível ou não a penhora do 
bem de família, dado em garantia de empréstimo de pessoa jurídica, da qual 
os proprietários do imóvel sejam sócios.
A instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, de acordo 
com o previsto no art. 476 do CPC, constitui-se em uma faculdade do juiz, 
nas hipóteses em que, no tribunal, houver divergência sobre a matéria ou 
interpretação diversa entre os órgãos fracionários da Corte.
Cuida-se de procedimento afeto ao campo da discricionariedade do 
julgador, que, exercendo um juízo de conveniência e de oportunidade, pode 
optar por deflagrar ou não, tal procedimento. Na hipótese em discussão, a 
divergência jurisprudencial ocorrente nesta Corte, a meu ver, não justifica a 
instauração do mencionado incidente, principalmente porque, os julgados 
mais recentes estão na mesma linha de entendimento daquilo que foi 
seguido pela sentença. 

4. Quanto ao mérito, a controvérsia principal consiste em definir a possibilidade 

de consolidação da propriedade de imóvel - bem de família - dado, voluntariamente, em 

garantia de alienação fiduciária realizada em contrato de empréstimo com o Banco.

A sentença, de maneira elucidativa, expôs os fatos (fls. 689-690):

Embora as petições iniciais sejam detalhistas e o número de documentos 
trazidos pelas autoras seja expressivo, verifico que o pedido se resume à 
declaração da nulidade da alienação fiduciária em garantia do imóvel de 
propriedade da segunda e da terceira autoras, bem como das cláusulas do 
contrato de mútuo que a prevêem. Nos autos da ação cautelar, o pedido é o 
de impedir que o réu consolide a propriedade do imóvel diante do 
inadimplemento da primeira autora, o que foi deferido em liminar, conforme 
relatado.
As requerentes fundamentam o pedido na suposta ilegalidade da alienação 
fiduciária de imóvel, asseverando que se trata de bem de família e que os 
valores obtidos com o empréstimo não reverteram em favor do imóvel nem 
das segunda e terceira autoras.
Todavia, não há qualquer ilegalidade no contrato nem nas garantias a ele 
adjetas.
(...)
O documento de fl. 49 dos autos da ação cautelar, trazido pelas autoras, 
demonstra que o empréstimo foi concedido em 07.04.2011, portanto, após a 
assinatura da cédula de crédito bancário, que ocorreu em 31.03.2011 (fls. 
56-71 (autos da cautelar, e 79-85 autos da principal).
Portanto, a celebração do contrato de empréstimo é incontroverso 
nos autos.
Não há qualquer prova acerca do vício de consentimento alegado 
pelas segunda e terceira autoras na celebração do contrato. O fato 
de à época da assinatura do pacto as autoras enfrentarem problemas 
familiares relacionados à saúde, por si só, não atesta vício de 
consentimento, mormente porque o dinheiro disponibilizado pelo banco réu 
foi destinado à formação de capital de giro da primeira autora e não à 
cobertura de despesas com tratamento de saúde.
(...)
Sem razão as autoras quando afirmam que o dinheiro obtido pelo 
empréstimo não reverteu à entidade familiar, tendo em vista que a 
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segunda autora se qualificou como empresária (fl. 02) e, de acordo 
com os documentos que trouxe aos autos, é a única sócia da 
primeira autora (fl. 63 dos autos da ação principal - alteração contratual 
mais atualizada trazida aos autos). Assim, a formação de capital de giro 
para a primeira autora reflete diretamente no sustento da entidade familiar 
da segunda autora.
(...)
É diferente o caso dos autos. Trata-se de bem imóvel dado 
voluntariamente pelas autoras como garantia ao contrato de 
empréstimo, através de alienação fiduciária, instituto totalmente 
distinto da penhora.
Assim, é legal a alienação fiduciária do imóvel residencial da entidade 
familiar.
(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em ambas as 
demandas, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, i, do CPC, 
perdendo o efeito a liminar concedida nos autos da ação cautelar (processo 
n° 2012.01.1.170744-4).

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, acerca 

das questões impugnadas em apelação, pronunciou-se da seguinte maneira (fls. 776-777):

DA QUESTÃO DE FUNDO
(...)
O fato é que, através da cédula de crédito bancário n° 2514324 (fl. 87) dos 
autos principais, foi concedido um empréstimo no valor de 
R$1.100.000,00 à primeira autora MAC - Mara Alcamin Comercial de 
Alimentos Ltda. e, neste empréstimo, a segunda e terceira autoras, 
Mara Cristina dos Santos Alcamin e Fernanda Gontijo Cunha deram o 
imóvel descrito como apartamento 610, do Bloco I da SQSW -305 
como garantia desse empréstimo.
Depois alegam que essa garantia não pode prevalecer por se tratar de 
único bem de família e o valor adquirido por empréstimo não reverteu em 
favor da entidade familiar, pois fora destinado a fomentar o capital de giro 
da pessoa jurídica MAC - primeira apelante.
Não vislumbro nenhum vício no negócio que as recorrentes ora pretendem 
anular. O bem de família, quando voluntariamente foi dado em garantia 
a empréstimo de terceira pessoa, e ainda mais quando essa terceira 
pessoa é uma pessoa jurídica de quem que faz parte de seu quadro 
societário uma das autoras, perde a condição de bem impenhorável. 
De forma que, não podem depois alegar as autoras que o 
empréstimo não reverteu em seu favor.
(...)
O negócio jurídico foi praticado em pleno exercício da autonomia privada 
das pessoas, não se verificando a presença de nenhum defeito no negócio 
capaz de macular o ato jurídico.
Ora, o fato de o objeto da garantia se tratar de único bem de família deveria 
ter sido pensado antes de apresentá-lo como meio garantidor do negócio, 
pois não se anula o ato, sem a demonstração que fora praticado mediante 
um daqueles vícios indicados na legislação civil, capazes de anular o 
negócio.
Não podemos nos afastar de que os atos da vida em geral, seja de natureza 
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civil, comercial ou de qualquer espécie, devem se nortear pelo princípio da 
boa-fé.
(...)
A meu ver, quem livremente apresenta um bem como garantia de um 
empréstimo concedido a outra pessoa e depois, sem argumentos mais 
convincentes, busca a anulação dessa garantia, age em desconformidade 
com a boa-fé.
Sentença justificou adequadamente as razões para indeferir o pleito das 
autoras.
"Sem razão as autoras quando afirmam que o dinheiro obtido pelo 
empréstimo não reverteu à entidade familiar, tendo em vista que a 
segunda autora se qualificou como empresária (fl. 02) e, de acordo 
com os documentos que trouxe aos autos, é a única sócia da 
primeira autora (fl. 63 dos autos da ação principal - alteração 
contratual mais atualizada trazida aos autos). Assim, a formação de 
capital de giro para a primeira autora reflete diretamente no 
sustento da entidade familiar da segunda autora".
Sigo o entendimento segundo o qual "é penhorável imóvel dado 
pelo sócio em garantia de empréstimo concedido a pessoa jurídica 
de que é sócio, sobretudo se demonstrado que a dívida contraída 
com o empréstimo beneficiou ele, sócio, e a entidade familiar. Agravo 
não provido". (Acórdão n.750791, Relator: JAIR SOARES, 6' Turma Cível, 
Publicado no DJE: 21/01/2014. Pág.: 186).
(...)
Vale destacar que, negar que o empréstimo, de alguma maneira reverteu 
em favor da segunda e terceira apelantes, a meu ver, seria negar a lógica 
dos fatos, pois a pessoa jurídica tomadora do empréstimo tem como única 
sócia da segunda autora, ora apelante. Ainda que o patrimônio da pessoa 
jurídica é diverso do patrimônio de seus sócios.
(...)
Vale salientar que, no caso, cuida-se de bem imóvel dado 
voluntariamente pelas apelantes como garantia ao contrato de 
empréstimo feito a uma empresa da qual uma das garantes do 
contrato é a única sócia.
(...)
Diante desses argumentos, conheço do recurso de apelação interposto 
pelas autoras. Indefiro o processamento do incidente de uniformização de 
jurisprudência. Quanto ao mérito recursal, NEGO-LHE provimento, 
mantendo íntegra a sentença recorrida.

Destarte, são incontroversos os seguintes fatos: a) por meio de cédula de 

crédito bancário, foi concedido empréstimo (fls. 57-63) no valor de R$1.100.000,00 em favor 

de Mara Alcamin Comercial de Alimentos Ltda., recorrente, e, como garantia, Mara Cristina 

dos Santos Alcamin e Fernanda Gontijo Cunha, também recorrentes, deram o imóvel descrito 

como apartamento n. 610 do Bloco I da SQSW -305, localizado em Brasília/DF; b) o imóvel 

dado em garantia (fl. 74) é bem de família e fora oferecido voluntariamente para viabilizar a 

conclusão do negócio jurídico; c) o empréstimo foi contratado em favor de pessoa jurídica, da 

qual uma das garantes do contrato é a única sócia, tendo sido seu valor revertido à entidade 

familiar; d) as cláusulas constantes do contrato (fls.74-77) esclarecem, a contento, as 
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condições a que submeteram o bem dado em garantia, havendo notícia expressa das 

hipóteses de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e consequente leilão 

do bem; e) o negócio jurídico foi celebrado em pleno exercício da autonomia privada dos 

contratantes, não se reconhecendo nenhum defeito capaz de macular o ato.

5. Nesse passo, a Lei n. 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do 

bem de família, é sabidamente caraterizada como de ordem pública e interesse social, 

evidenciando apreço normativo com as estruturas sociais, com vista à limitação do exercício 

de interesses particulares.

Com efeito, seu art. 1° 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 na Lei".

Extrai-se da lição de Álvaro Villaça Azevedo que o bem de família é um 

'patrimônio especial', amparado por "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 social" (Bem de família, 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 93).

Portanto, as Turmas de Direito Privado desta Corte Superior reconhecem que 

não se admite a renúncia à proteção conferida ao bem de família sempre que o proveito não 

se tenha revertido em favor da entidade familiar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE 
FAMÍLIA. IMÓVEL PENHORADO. GARANTIA A OPERAÇÃO BANCÁRIA 
ASSUMIDA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 
DESTINAÇÃO DO BEM EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. REEXAME DE 
MATÉRIA DE FATO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Não se admite a renúncia à proteção conferida ao bem de família 
quando caracterizado que a garantia prestada à pessoa jurídica em 
operação bancária não promoveu benefício em prol da pessoa física 
garantidora.
2. A tese defendida no recurso especial, ademais, demanda o reexame do 
conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula 
do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 98.992/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, DJe 06/03/2014)
----------------------------------------------
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS À 
EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 
IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA EMBARGADA.
1. Conforme explicitado pelo Tribunal de origem, houve a extinção da 
hipoteca com a renovação do contrato. A recorrente, contudo, deixou de 
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impugnar tal fundamento, atraindo a incidência do enunciado n.º 283 da 
Súmula do STF, verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a 
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso 
não abrange todos eles".  
2. A exceção do art. 3º, V, da Lei 8.009/90 não se aplica às hipóteses 
em que a hipoteca é dada em garantia de mútuo contraído por 
sociedade empresária cujo sócio é titular do imóvel gravado ou 
quando o empréstimo foi adquirido em benefício de terceiro. A 
impenhorabilidade do bem de família só não será oponível nos 
casos em que o empréstimo contratado foi revertido em proveito da 
entidade familiar. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.
(AgRg no AREsp 48975/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 
DJe 25/10/2013)
----------------------------------------------------------------------
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ART. 3º, V, da Lei 8.009/90. 
BEM DOS SÓCIOS DE EMPRESA. HIPOTECA DE CONTRATO DA 
EMPRESA. BENEFICIÁRIOS PRÓPRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1.  Acerca do art. 3º, V, da Lei 8.009/90, esta Corte tem entendido que 
ele se aplica aos casos em que os devedores constituidores da 
hipoteca deram o bem como garantia da própria dívida, 
constituindo-se nos próprios beneficiários.
2. Não se pode presumir que o mútuo tenha sido concedido em benefício da 
família.
3. Agravo regimental não improvido.
(AgRg no Ag 1126623/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, DJe 06/10/2010)

Também não se desconhece que o STJ considera nula cláusula contratual pela 

qual o devedor renuncie ao benefício legal da impenhorabilidade.

À guisa de exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL OCUPADO POR 
EX-COMPANHEIRA E PELO FILHO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. 
RENÚNCIA AO FAVOR LEGAL. INVALIDADE. PRINCÍPIO DE ORDEM 
PÚBLICA. LEI N. 8.009/90.
I. A proteção conferida à entidade familiar pela Lei n. 8.009/90 se estende à 
situação em que o imóvel constritado se acha ocupado pela ex-companheira 
e pelo filho do executado, sendo destituída de validade cláusula 
contratual em que ele abre mão do favor legal, que, por se cuidar de 
norma de ordem pública, é sempre preponderante.
II. Tampouco importa em renúncia ao benefício a indicação anterior do bem 
à penhora.
III. Precedentes do STJ.
IV. Recurso especial não conhecido.
(REsp 507.686/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 
TURMA, DJ 22/03/2004)

6. No entanto, ainda que partindo dessas premissas, cumpre mencionar que 
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esta mesma Corte já teve a oportunidade de ressaltar, em alguns julgamentos cujo objeto era 

a impenhorabilidade do bem de família, que a utilização abusiva desse direito, com violação 

do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao 

titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Refiro-me, em primeiro lugar, a recurso analisado pela Segunda Turma sob a 

relatoria do eminente Ministro Castro Meira. Na oportunidade, o colegiado afastou a 

impenhorabilidade de bem de família dado, voluntariamente, em garantia para ingresso no 

Refis. 

Todavia, ainda que diversa da situação ora em exame, penso que os 

fundamentos do acórdão proferido pela Seção de Direito Público merecem transcrição, dado 

seu potencial auxílio na solução que aqui se busca:

Um dos princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro é o da 
boa-fé objetiva que deve reger todas as relações jurídicas, de modo que 
nenhum ato, contrato ou direito pode ser exercido sem observância deste 
princípio.
É nesse contexto que deve ser examinada a regra de 
impenhorabilidade do art. 1º da Lei 8.009/90, que, antes de ser 
absoluta, comporta temperamentos ditados pelo princípio da boa-fé 
objetiva. 
Quando o patrimônio do devedor é alienado de maneira fraudulenta no 
curso da execução, por exemplo, é difícil admitir que possa ele se escudar 
na regra protetiva de impenhorabilidade do bem de família.
(...)
Em pesquisa à base de jurisprudência desta Corte, localizei ainda o 
Recurso Especial n.º 554.622/RS, da relatoria do Min. Ari Pargendler, cuja 
ementa é a seguinte:   

CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009, DE 1990. A impenhorabilidade 
resultante do art. 1º da Lei n.º 8.009, de 1990, pode ser objeto de 
renúncia válida em situações excepcionais; prevalência do princípio da 
boa-fé objetiva. Recurso especial não conhecido (REsp 554.622/RS, Rel. 
Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, DJ 01.02.06).

O precedente afirma que a impenhorabilidade do bem de família deve ser 
excepcionada quando em confronto com o princípio da boa-fé objetiva. O 
saudoso Min. Humberto Gomes de Barros, ao examinar o caso, alertou para 
o fato de que "houve uma fraude, e nós juízes existimos justamente para 
preservar a lei contra as fraudes".   
O julgado em destaque, embora sucinto, é de absoluta precisão. A regra de 
impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso 
do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário conduzem à 
ineficácia da norma protetiva, que não pode conviver, tolerar e premiar a 
atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico.
(...)
Como advertiu o julgado, a boa-fé do devedor é determinante para que se 
possa socorrer da regra protetiva do art. 1º da Lei 8.009/90, devendo ser 
reprimidos quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores, de 
obter benefício indevido ou de retardar o trâmite do processo de cobrança.
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Abaixo, a ementa do acórdão:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. ART. 1º DA LEI 
8.009/90. IMPENHORABILIDADE. ABUSO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E 
MÁ-FÉ DO PROPRIETÁRIO, QUE OFERTOU O BEM EM GARANTIA PARA 
INGRESSO NO REFIS. INADIMPLÊNCIA DO PARCELAMENTO. EXCLUSÃO. 
EXECUÇÃO DA GARANTIA. PENHORA. INAPLICABILIDADE DA REGRA 
PROTETIVA.
1. Resume-se a controvérsia em definir se o bem de família, ofertado como 
garantia para ingresso no REFIS, pode ser penhorado quando o 
contribuinte é excluído do parcelamento fiscal por inadimplência.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece que a proteção legal conferida 
ao bem de família pela Lei 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do 
devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a 
vontade manifestada.
3. Trata-se, todavia, de situação peculiar, que não se amolda à 
jurisprudência pacificada. Os proprietários do bem de família, de maneira 
fraudulenta e com abuso do direito de propriedade e manifesta violação da 
boa-fé objetiva, obtiveram autorização para ingresso no REFIS ao ofertar, 
em garantia, bem sabidamente impenhorável, conduta agravada pelo fato 
de serem reincidentes, pois o bem, em momento anterior, já havia sido dado 
em hipoteca como garantia de empréstimo bancário.
4. A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do 
direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do 
proprietário conduzem à ineficácia da norma protetiva, que não pode 
conviver, tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o 
ordenamento jurídico.
5. A boa-fé do devedor é determinante para que se possa socorrer da regra 
protetiva do art. 1º da Lei 8.009/90, devendo ser reprimidos quaisquer atos 
praticados no intuito de fraudar credores, de obter benefício indevido ou de 
retardar o trâmite do processo de cobrança.
6. Recurso especial não provido.
(REsp 1200112/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 
21/08/2012)

Firme nesse entendimento, também a Terceira Turma desta Corte já 

reconheceu que "a proteção conferida ao bem de família deve sempre levar em 

consideração a conduta dos respectivos beneficiários", sendo determinante a 

constatação da boa-fé do devedor para que se possa socorrer do favor legal, 

devendo ser reprimidos quaisquer atos tendentes a tumultuar o trâmite dos 

processos de cobrança. (REsp 1141732/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 22/11/2010)

Ainda, em julgamento de outro recurso, no rumo das ideias postas acima, a 

eminente Ministra Nancy Andrighi assentou não existir, em nosso sistema jurídico, norma que 

possa ser interpretada de modo apartado dos cânones da boa-fé. "Todas as disposições 

jurídicas, notadamente as que confiram excepcionais proteções, como ocorre com a Lei 

8.009/90, só têm sentido se efetivamente protegerem as pessoas que se encontram na 
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condição prevista pelo legislador. Permitir que uma clara fraude seja perpetrada sob a 

sombra de uma disposição legal protetiva implica, ao mesmo tempo, promover uma injustiça 

na situação concreta e enfraquecer, de maneira global, todo o sistema de especial de 

proteção objetivado pelo legislador."

Confiram-se as ementas dos julgados citados:

CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. OFERECIMENTO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. 
BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE.
1. A exceção do art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90, que permite a penhora 
de bem dado em hipoteca, limita-se à hipótese de dívida constituída em 
favor da entidade familiar. Precedentes.
2. A comunidade formada pelos pais e seus descendentes se enquadra no 
conceito legal de entidade familiar, inclusive para os fins da Lei nº 8.009/90.
3. A boa-fé do devedor é determinante para que possa se socorrer do favor 
legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar 
credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança. O fato de o 
imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado 
ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à 
impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que depois, ante à sua 
inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o 
imóvel da penhora. A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, 
pois equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, 
sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1141732/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 09/11/2010, DJe 22/11/2010)
-------------------------------------------------------------------------
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENDA DE BENS 
EM FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. AFASTAMENTO DA 
PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAUDE QUE INDICA ABUSO DE DIREITO.
1. Não há, em nosso sistema jurídico, norma que possa ser interpretada de 
modo apartado aos cânones da boa-fé. Ao alienar todos os seus bens, 
menos um, durante o curso de processo que poderia levá-lo à insolvência, o 
devedor não obrou apenas em fraude à execução: atuou também com 
fraude aos dispositivos da Lei 8.009/90, uma vez que procura utilizar a 
proteção conferida pela Lei com a clara intenção de prejudicar credores.
2. Nessas hipóteses, é possível, com fundamento em abuso de direito, 
afastar a proteção conferida pela Lei 8.009/90.
3. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1299580/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
DJe 25/10/2012)

Diante desse cenário, reposiciono-me em relação ao tema após estudo mais 

aprofundado da matéria, dado que, no julgamento do REsp n. 1.395.275/MG, de relatoria do 

eminente Ministro Marco Buzzi, proferi voto-vista, com entendimento diverso do apresentado 

neste momento, decidindo, lá, pela invalidade da garantia e pela preservação do bem de 

família. No entanto, naquele julgado, o voto divergente que apresentei ficou vencido, 

sagrando-se vencedor o voto proferido pelo Relator, que não conheceu do recurso sob o 
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fundamento de que "[...] além de se voltar contra decisão de natureza precária e provisória, 

em descompasso com o artigo 105, III, do permissivo constitucional, sequer teria havido 

indicação de ofensa ao artigo 273 do Código de Processo Civil, a viabilizar o excepcional 

conhecimento da insurgência". Assim, morto na admissibilidade, aquele recurso não 

proporcionou a discussão da controvérsia meritória por este Colegiado.

7. No caso sob exame, conforme narrado pelas instâncias de origem, foi 

firmado com o banco recorrido contrato de empréstimo, que disponibilizou mais de um 

milhão de reais à empresa Mara Alcamin Comercial de Alimentos Ltda. Na oportunidade, as 

outras recorrentes ofereceram, voluntariamente, em alienação fiduciária, o bem imóvel de 

sua propriedade como garantia.

Ressalte-se que as cláusulas constantes do instrumento (fls.74-77) 

esclarecem a contento as condições a que submeteram o bem dado em garantia, havendo 

notícia expressa das hipóteses de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário 

e consequente leilão do bem. 

Acerca da matéria, por oportuno, extrai-se da lição de Melhim Chalhub que "a 

propriedade fiduciária tem origem em negócio jurídico de transmissão condicional, pelo qual o 

alienante (fiduciante) convenciona a transmissão da propriedade resolúvel de certo 

bem para que o adquirente (fiduciário) dê a ele uma destinação específica e, mediante 

implemento de certa condição ou ao fim de determinado termo, restitua-a ou a transmita a 

um terceiro indicado pelo alienante (fiduciante)." (Alienação fiduciária de bens imóveis. 20 

anos de vigência da Lei 9.514/1997. Revista de Direito Imobiliário. vol. 84. ano 41. pp. 

495-531. São Paulo: Ed. RT, jan.-jun. 2018).

Neste recente trabalho, que tratou dos vinte anos de vigência da Lei n. 

9.514/1997, Melhim esclarece que "a introdução da propriedade fiduciária de bem imóvel em 

garantia no direito positivo brasileiro foi justificada pela necessidade de superar a inadequação 

das garantias hipotecária e pignoratícia às características da circulação do crédito na 

sociedade contemporânea, há muito preconizada por juristas alemães e italianos em relação 

à economia do final do século XIX". (Op. cit.)

Vale, em acréscimo, a lição de Afranio Carlos Camargo Dantzger:

Partindo dessa premissa, é de se considerar que o fiduciante não possui 
apenas uma simples expectativa de direito, mas sim um efetivo 
direito expectativo de caráter real, com efeito aquisitivo, cujo 
nascimento se dá justamente no momento em que ele contrata, por 
intermédio da alienação fiduciária, a transmissão da propriedade sob 
condição resolutiva ao credor, pois é nesse exato momento que 
começa a se produzir o fato complexo, de formação sucessiva, que, 
uma vez concluído, corresponderá, por força de lei, ao efeito 
aquisitivo do direito de propriedade do fiduciante.
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(DANTZGER, Afrânio Carlos Camargo. Alienação fiduciária de bens imóveis. 
3. ed. São Paulo: Método, 2010, p. 68).

Desse modo, considerando que, no caso dos autos, o acordo de vontades foi 

validamente firmado e, ainda, que inexistente prova de vícios de consentimento, penso não 

haver lastro para excluir os efeitos do pacta sunt servanda sobre o contrato acessório de 

alienação fiduciária em garantia.

Por conseguinte, malgrado seja o imóvel, cuja propriedade está sendo 

transferida ao credor fiduciário, o único de domínio das recorrentes, constituindo bem de 

família, não vislumbro razões para permitir sua intangibilidade.

Ora, sendo as recorrentes pessoas dotadas de capacidade civil, que livremente 

optaram por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo 

favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual uma das recorrentes é única sócia, 

tenho que não lhes é permitido contrariar seu comportamento anterior pretendendo alijar a 

garantia no momento em que deixaram de adimplir o débito.

É que, como se sabe, a boa-fé contratual é cláusula geral imposta pelo Código 

Civil, que impõe aos contratantes o dever de honrar com o pactuado e cumprir com as 

expectativas anteriormente criadas pela sua própria conduta.

Importante ressaltar, ademais, conforme já decidiu esta Corte Superior, que 

será presumido o benefício gerado à entidade familiar nas hipóteses em que a dívida for 

contraída por empresa cujos únicos sócios sejam marido e mulher ou quando se tratar de 

firma individual, salvo nos casos em que o proprietário do bem objeto da constrição 

comprovar que o benefício não foi revertido para a família.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DO 
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. BEM DE FAMÍLIA 
OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PESSOA JURÍDICA 
DEVEDORA. ÚNICOS SÓCIOS. MARIDO E MULHER. EMPRESA FAMILIAR. 
DISPOSIÇÃO QUE REVERTEU EM BENEFÍCIO DA UNIDADE FAMILIAR. 
IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PROPRIETÁRIOS.
(...)
7- O benefício gerado aos integrantes da família é presumido quando se 
trata de dívida contraída por empresa cujos únicos sócios são marido e 
mulher.
8- A impenhorabilidade do imóvel único residencial, nas hipóteses em que 
oferecido como garantia hipotecária de dívida contraída por empresa 
familiar, somente é oponível quando seus proprietários demonstrarem que a 
família não se beneficiou do ato de disposição.
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9- Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. 
(REsp 1421140/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 
de 20/06/2014)

Por fim, cabe transcrever ementa de acórdão de julgado recente da Terceira 

Turma que corrobora o entendimento apresentado, apreciando questão bem semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CONTRATO DE 
FACTORING. NULIDADE. QUESTÃO PRECLUSA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA.
POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ.
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, em razão de 
contrato de fomento mercantil firmado entre as partes.
2. O propósito recursal é, a par da análise da ocorrência de negativa de 
prestação jurisdicional, definir se é nulo o contrato de fomento mercantil 
firmado entre as partes, bem ainda se é válida a alienação fiduciária de 
imóvel reconhecido como bem de família.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou 
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso 
especial.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente 
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de 
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Apenas em sede de recurso especial a recorrente vem defender a 
inexistência de nulidade do instrumento celebrado entre as partes, 
mostrando-se inviável a sua análise, ante a inegável ocorrência da 
preclusão.
6. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha 
novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro 
à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações 
negociais.
7. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente 
residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal 
garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão 
(vedação ao comportamento contraditório).
8. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de 
família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as 
atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às 
relações negociais.
9. Na hipótese dos autos, não há qualquer alegação por parte dos 
recorridos de que houve vício de vontade no oferecimento do imóvel em 
garantia, motivo pelo qual não se pode extrair a sua invalidade.
10. Ademais, tem-se que a própria Lei 8.009/90, com o escopo de proteger 
o bem destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado 
não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, 
previdenciária ou de outra natureza, mas em nenhuma passagem dispõe 
que tal bem não possa ser alienado pelo seu proprietário.
11. Não se pode concluir que o bem de família legal seja inalienável e, por 
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conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu 
proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 
9.514/97.
12. Reconhecida, na espécie, a validade da cláusula que prevê a alienação 
fiduciária do bem de família, há que se admitir que o imóvel, após a 
consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, seja vendido, 
nos termos do art. 27 da já referida lei.
13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1677015/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ 
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
28/08/2018, DJe 06/09/2018) 

8. Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.
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