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Impenhorabilidade 

Garantias do crédito tributário 

Art. 10, LEF - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer 

bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente 

impenhoráveis. 
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Impenhorabilidade 

Art. 30, LEF - Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre 

determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo 

pagamento da Divida Ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e 

das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu 

espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula 

de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da 

constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e 

rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis. 
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Impenhorabilidade 

Exceção à impenhorabilidade 

Lei 8.009/90 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 lei. 

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o 

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

qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso 

profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. 
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Impenhorabilidade 

Exceção à impenhorabilidade 

Lei 8.009/90 Art. 2º Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de 

transporte, obras de arte e adornos suntuosos. 

Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-

se aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam 

de propriedade do locatário, observando o disposto neste artigo. 
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Impenhorabilidade 

Exceção à impenhorabilidade 

Lei 8.009/90 Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer 

processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra 

natureza, salvo se movido: 

I -  em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das  

respectivas contribuições previdenciárias; 

IV – para cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e 

contribuições devidas em função do imóvel familiar; 

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de 

locação.  
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Impenhorabilidade 

Exceção à impenhorabilidade 

Lei 8.009/90 Art. 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele 

que, sabendo-se insolvente, adquire de má fé imóvel mais valioso para 

transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia 

antiga. 

§ 1º Neste caso, poderá o juiz, na respectiva ação do credor, transferir 

a impenhorabilidade para a moradia familiar anterior, ou anular-lhe a 

venda, liberando a mais valiosa para execução ou concurso, conforme a 

hipótese. 
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Impenhorabilidade 

Exceção à impenhorabilidade 

Lei 8.009/90 Art. 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele 

que, sabendo-se insolvente, adquire de má fé imóvel mais valioso para 

transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia 

antiga. 

§ 2º 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, à área limitada como pequena propriedade rural. 
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Impenhorabilidade 

Garantias do crédito tributário 

Súmula 364 – STJ 

“O CONCEITO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA ABRANGE 

TAMBÉM O IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOAS SOLTEIRAS, 

SEPARADAS E VIÚVAS.” 

 

Súmula 449, STJ 

A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis 

não constitui bem de família para efeito de penhora (STJ, Súmula 449). 
9 



Impenhorabilidade 

REsp 864962, 2ª Turma, 04/02/2010. 

Inobstante a indicação do bem pelo próprio devedor, não há que se 

falar em renúncia ao benefício de impenhorabilidade absoluta, 

constante do artigo 649 do CPC. A ratio essendi do artigo 649 do CPC 

decorre da necessidade de proteção a certos valores universais 

considerados de maior importância, quais sejam o Direito à vida, ao 

trabalho, à sobrevivência, à proteção à família. Trata-se de defesa de 

direito fundamental da pessoa humana, insculpida em norma 

infraconstitucional. Há que ser reconhecida nulidade absoluta da 

penhora quando esta recai sobre bens absolutamente impenhoráveis. 
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