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Este informativo setorial é elaborado pelos colaboradores que integram a área 

de Recuperação de Crédito, Falências e Recuperações Judiciais em conjunto com 

a Biblioteca de Tortoro, Madureira e Ragazzi Advogados. Seu conteúdo tem 

caráter informativo, não constituindo opinião legal do escritório. Para mais 

informações, entre em contato com nossos advogados ou visite nossa página na 

internet. 

 

Sócios responsáveis  
 
José Luiz Ragazzi 
jragazzi@tortoromr.com.br 
 
João Henrique Conte Ramalho 
jhramalho@tortoromr.com.br 
 
Contato  
 
www.tortoromr.com.br 

 
1. Temas em Destaque 
______________________________________ 

Instituição do Fórum Nacional de Re-
cuperação Empresarial e Falências 
(FONAREF) 

■O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) por meio da Resolução nº 466, 
de 22 de junho de 2022, instituiu no 
âmbito do Conselho Nacional de Jus-
tiça, o Fórum Nacional de Recupera-
ção Empresarial e Falências (FONA-
REF), em caráter nacional e perma-
nente, com a atribuição de elaborar 
estudos e propor medidas para o 

aperfeiçoamento da gestão de pro-
cessos de recuperação empresarial 
e falências. 

Caberá ao FONAREF: 

(i) propor atos normativos voltados à 
implantação e modernização de roti-
nas, à organização, à especialização 
e à estruturação dos órgãos compe-
tentes para atuação na gestão de 
processos recuperacionais ou fali-
mentares; 

(ii) o estudo e a proposição de 
medidas para o aprimoramento da 
legislação pertinente, incluindo a 
solução, a prevenção de problemas e 
a regularização das questões que 
envolvam o tema;  

(iii) congregar magistratura e advo-
cacia vinculadas à matéria; 

(iv) aperfeiçoar o sistema de gestão 
processual na seara de recuperação 
judicial e falências e promover a 
atualização de seus membros pelo 
intercâmbio de conhecimentos e de 
experiências;  

mailto:jhramalho@tortoromr.com.br
http://www.tortoromr.com.br/
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(v) uniformizar métodos de traba-
lhos, procedimentos e editar 
enunciados;  

(Vi) manter intercâmbio, dentro dos 
limites de sua finalidade, com 
entidades de natureza jurídica e 
social do país e do exterior e 
estabelece outras orientações. 

CNJ em 22.06.2022. 

Robô Renajud realiza mais de 6,4 
mil consultas em apenas dois 
meses 

Com menos de dois meses de 
atuação, o robô desenvolvido 
pelo Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina (TJSC) para aprimorar a 
atuação dos juízos no uso do sistema 
Renajud já efetivou 6.435 consultas 
para um total de 133 unidades 
judiciais. “O robô do Renajud cumpre 
o seu papel para fornecer apoio 
amplo e irrestrito a todas as 
unidades de primeiro grau”, destaca 
Ramon de Quadros Costa, assessor 
correicional da Corregedoria-Geral 
do TJSC. 
 
Recentemente, o serviço passou a 
incorporar também uma consulta às 
informações da FIPE, com os 
resultados atualizados do valor do 
veículo, a partir da marca, modelo e 
ano colhidos no sistema. Como 
última atualização, o robô também 
faz a leitura de mais de uma placa por 

CPF, de modo a ajudar ainda mais a 
busca qualificada de informações. 

As ações são fruto da atuação 
da Central de Auxílio à Movimentação 
Processual (CAMP), criado em 2020 
para aprimorar as rotinas para a 
prestação jurisdicional e conferir 
maior celeridade a elas. 

CNJ em 13.06.2022. 

GT avalia fomentar conciliação em 
casos de falências e recuperação 
de empresas 

■Um levantamento sobre a estrutura 
dos centros judiciários de solução de 
conflitos deve subsidiar novas 
contribuições da Justiça para a 
melhora do ambiente de negócios no 
Brasil. O tema foi apresentado na 
reunião em 09.06.2022, do grupo de 
trabalho do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) que trata do 
aprimoramento de processos de 
falência e recuperação de empresas. 
O colegiado também discutiu a 
conversão em um fórum 
permanente, para dar seguimento 
aos aperfeiçoamentos. 

O encontro foi realizado de forma 
híbrida, na sede do conselho e em 
meio virtual, sob condução do 
ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão, 
coordenador do grupo, e do 
presidente da Comissão Permanente 

https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/tribunais/tribunal-de-justica-de-santa-catarina-tjsc/
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/tribunais/tribunal-de-justica-de-santa-catarina-tjsc/
https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud-4/
https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud-4/
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/5852359/Cartilha+CAMP.pdf/7f3b251e-2d9a-1ace-e40d-2dd885db6990?t=1654783630611
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/5852359/Cartilha+CAMP.pdf/7f3b251e-2d9a-1ace-e40d-2dd885db6990?t=1654783630611
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/tribunais/superior-tribunal-de-justica-stj/
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/tribunais/superior-tribunal-de-justica-stj/
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de Solução Adequada de Conflitos do 
CNJ, conselheiro Marcos Vinicius 
Rodrigues. 
 

No debate, o ministro Luís Felipe 
Salomão salientou a importância dos 
Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos (Cejuscs) para as 
mediações na seara empresarial, 
mas considerou que essas 
estruturas da Justiça precisam ser 
preparadas para atender a esses 
tipos de demanda. “Os Cejuscs estão 
espalhados e prestam um grande 
serviço, porém, na recuperação 
judicial, a maioria ainda não está 
estruturada para isso”, avaliou o 
ministro. O diagnóstico é amplo e se 
debruça sobre toda a estrutura da 
Política de Solução Adequada de 
Conflitos, formada por todos os 
Cejuscs e núcleos de mediação dos 
tribunais. 

Em atividade desde 2018, o grupo de 
trabalho contribuiu para a 
formulação de importantes normas 
sobre insolvência empresarial, entre 
as quais a Resolução CNJ nº 393 de 
2021, que instituiu o Cadastro de 
Administradores Judiciais dos 
Tribunais de Justiça, e a Resolução 
CNJ nº 394 de 2021, que definiu 
regras de cooperação com juízos 
estrangeiros de insolvência. 
 
 

O conselheiro Marcos Vinícius expôs 
que a transformação do colegiado em 
fórum permanente permitirá ao 
grupo lançar mais luz sobre a 
tramitação dos processos 
recuperacionais e falimentares e 
avançar sobre a necessidade de 
racionalização e padronização de 
rotinas. “O Fórum poderá contribuir 
com maior frequência e estabilidade 
sobre um tema dessa importância e 
complexidade, inclusive para emitir 
pareceres em consultas e em 
processos do próprio CNJ.” 

Nota técnica 
 
Em outra medida, o grupo formado 
por advogados, advogadas, 
magistrados e magistradas de 
tribunais superiores e do primeiro e 
segundo graus de Justiça, todos 
especialistas na temática, 
encaminhará ao Plenário do CNJ uma 
manifestação favorável ao Projeto de 
Lei Complementar nº 33 de 2020, 
conhecido com Marco Legal do 
Reemprendedorismo, que tramita no 
Congresso. Iniciativa voltada para o 
mundo dos pequenos negócios, a 
proposição disciplina a renegociação 
especial extrajudicial, a 
renegociação especial judicial e a 
liquidação simplificada e a falência 
das microempresas e das empresas 
de pequeno porte. Nessa 
manifestação, o grupo sugerirá a 
edição de Nota Técnica favorável ao 
PL pelo Conselho. CNJ em 10.06.2022. 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3954
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3954
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3956
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3956
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141143
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141143
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Criação de duas novas Varas 
Empresariais e de Conflitos de 
Arbitragem 

■O portal Consultor Jurídico veiculou 
matéria sobre a criação da 1ª e da 2ª 
Varas Regionais Empresariais e de 
Conflitos Relacionados à Arbitragem, 
com competência na 4ª e na 10ª Regi-
ões Administrativas Judiciárias 
(RAJ). A aprovação, por votação unâ-
nime, ocorreu durante a última ses-
são do Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça de São Paulo. Confira a ínte-
gra da Resolução nº 868 de 2022, na 
edição de 06.06.2022, do Diário da 
Justiça Eletrônico (DJE). 
 

A publicação destaca que, pela 
primeira vez na história do Judiciário 
paulista, as novas varas atenderão as 
duas regiões, em vez de haver uma 
vara específica para cada RAJ. “É 
uma inovação que estamos 
promovendo. A região de Campinas 
tem movimentação suficiente para 
uma vara e um pouco mais. Já a 10ª 
RAJ não tem movimentação 
suficiente para uma vara. Com as 
duas varas, conseguimos englobar 
toda a movimentação da terceira 
maior cidade do estado, que é 
Campinas, e também a integralidade 
da 10ª RAJ", explicou o presidente do 
TJ-SP, desembargador Ricardo 
Anafe. As novas varas funcionarão 
na Comarca de Campinas. 
 
 
  

Histórico 
 
As duas primeiras Varas 
Empresariais e de Conflitos 
Relacionados à Arbitragem foram 
instaladas na Capital em 2017. Em 
2019, o Órgão Especial aprovou a 
criação e instalação das 1ª e 2ª Varas 
Regionais Empresariais e de 
Conflitos de Arbitragem da 1ª Região 
Administrativa Judiciária (RAJ) – 
Grande São Paulo, com abrangência 
em toda a 1ª RAJ, excluindo a Capital.  
 
Além de conferir mais celeridade aos 
julgamentos, a instalação das Varas 
de Competência Empresarial e 
Conflitos relacionados à Arbitragem 
gera interpretação uniforme para 
casos que envolvam a matéria 
empresarial e cria segurança 
jurídica. 

Tribunal de Justiça/São Paulo em 06.06.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-01/tj-sp-cria-duas-varas-empresariais-conflitos-arbitragem
https://dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=16&nuDiario=3521&cdCaderno=10&nuSeqpagina=6
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Sancionada com vetos lei sobre 

modernização de cartórios 

■O presidente sancionou a Lei 14.382 
de 2022, que efetiva o Sistema 
Eletrônico dos Registros Públicos 
(Serp) para modernizar e unificar 
sistemas de cartórios em todo o país 
e permitir registros e consultas pela 
internet. O ato foi publicado na edição 
de 28.06.2022 do Diário Oficial da 
União. Dez itens foram vetados e 
serão analisados pelo Congresso 
Nacional.  

A nova norma é resultado da Medida 

Provisória (MP) 1.085 de 2021, 

aprovada pelo Senado em 31 de 

maio. O relator foi o senador 

Weverton (PDT-MA).  

O Serp deve ser implantado até 31 de 

janeiro de 2023. A partir dessa data, 

as certidões serão extraídas por 

meio reprográfico ou eletrônico, ou 

seja, os oficiais de registro estarão 

dispensados de imprimir certidões 

(civil ou de títulos). As certidões 

eletrônicas devem ser feitas com o 

uso de tecnologia que permita ao 

usuário imprimi-las e identificar sua 

autenticidade, conforme critérios do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

O sistema deve permitir o 

atendimento remoto aos usuários 

dos registros públicos por meio da 

internet; a recepção e o envio de 

documentos e títulos; a expedição de 

certidões; a prestação de 

informações em formato eletrônico e 

a visualização eletrônica dos atos 

transcritos, registrados ou 

averbados nos cartórios. 

Segundo o governo, o Serp deve 

"desburocratizar" o acesso a 

documentos, hoje espalhados por 

diferentes cartórios, e reduzir 

custos. Por meio do sistema, deverá 

ser possível ter acesso a vários 

documentos eletronicamente, em um 

só lugar.  

Vetos 

A MP recebeu alterações durante sua 

tramitação que resultaram em um 

projeto de lei de conversão. O 

presidente Bolsonaro vetou dez 

pontos.  

O primeiro deles dizia que os 

extratos eletrônicos para registro ou 

averbação de fatos, de atos e de 

negócios jurídicos relativos a bens 

imóveis deveriam ser, 

obrigatoriamente, acompanhados do 

arquivamento da íntegra do 

instrumento contratual, em cópia 

simples. Para o governo, a intenção 

do legislador foi boa, mas contraria o 

interesse público por criar etapas 

burocráticas na tramitação dos 

extratos eletrônicos para o usuário.  

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1556508590/lei-14382-22
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1556508590/lei-14382-22
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/151444
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/151444
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/31/mp-que-cria-sistema-eletronico-de-cartorios-volta-para-a-camara
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/31/mp-que-cria-sistema-eletronico-de-cartorios-volta-para-a-camara
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A proposição legislativa institui que a 

mediação, a conciliação e a 

arbitragem realizadas por tabeliães 

de notas seriam remuneradas 

conforme as tabelas de 

emolumentos estaduais. Todavia, 

para o Executivo, existe aí um vício 

de inconstitucionalidade, pois tais 

atividades não são serviços públicos 

e não cabe ao Estado estabelecer 

tabela de emolumentos, sob pena de 

violação ao princípio constitucional 

da livre iniciativa.  

O presidente vetou ainda ponto 

determinando que seria indenizatória 

a compensação recebida pelos 

registradores civis das pessoas 

naturais pelos atos gratuitos por eles 

praticados. O Ministério da Economia 

argumentou que ao conceituar como 

indenizatória a compensação 

recebida, poderia se afastar a 

tributação pelo Imposto de Renda 

(IR), o que implicaria renúncia de 

receita sem que estivesse 

acompanhada da demonstração do 

impacto orçamentário-financeiro e 

de medidas de compensação.  

O governo vetou também um item da 

lei relativo à adjudicação, que é o ato 

judicial de transferência de um bem 

de um devedor a um credor para 

satisfação da dívida. Segundo o texto, 

o pedido extrajudicial de adjudicação 

compulsória de imóvel objeto de 

promessa de venda ou de cessão 

poderia ser realizado no serviço de 

registro de imóveis da situação do 

imóvel e deveria ser instruído com 

ata notarial lavrada por tabelião de 

notas da qual constassem uma série 

de informações.  

O item foi vetado sob alegação de 

que a proposição contraria o 

interesse público, pois o processo de 

adjudicação compulsória de imóvel é 

instruído de forma documental, não 

havendo necessidade de lavratura de 

ata notarial pelo tabelião de notas.  

"Assim, tal previsão cria exigência 

desnecessária que irá encarecer e 

burocratizar o procedimento, e 

poderia fazer com que o imóvel 

permanecesse na informalidade". 

Agência Senado Federal em 28.06.2022. 
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2. Julgamentos Relevantes  
_________________________________________ 

Recuperação judicial - Impugnação à 

habilitação de crédito - Contagem do 

prazo - Dias corridos. 

■O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

Quarta Turma, por unanimidade, 

entendeu que o prazo de 10 (dez) dias, 

previsto no art. 8º da Lei nº 11.101 de 2005, 

para apresentar impugnação à 

habilitação de crédito, deve ser contado 

em dias corridos. 

Esta Corte Superior possui 

entendimento no sentido de ser 

inaplicável a forma de contagem em 

dias úteis prevista no CPC de 2015 

para o âmbito da Lei nº 11.101 de 2005.  

Tal entendimento se estende não 

apenas aos lapsos relacionados 

ao stay period de que trata o art. 6º, § 

4º, da referida lei, mas também aos 

demais prazos, tendo em vista a 

lógica temporal estabelecida pela lei 

especial de recuperação judicial. 

Nesse sentido, de acordo com os 
fundamentos adotados pela Quarta 
Turma no julgamento do REsp. 1.699. 
528/MG, da relatoria do Ministro Luis 
Felipe Salomão, a contagem em dias 
corridos dos prazos é a que melhor 
se coaduna com a especialização do 
procedimento disposto na Lei nº 
11.101/2005, conferindo maior 
concretude às suas finalidades. 

Confira-se: "a adoção da forma de 
contagem prevista no Novo Código 
de Processo Civil, em dias úteis, para 
o âmbito da Lei 11.101 de 2005, com 
base na distinção entre prazos 
processuais e materiais, revelar-se-
á árdua e complexa, não existindo 
entendimento teórico satisfatório, 
com critério seguro e científico para 
tais discriminações. Além disso, 
acabaria por trazer perplexidades ao 
regime especial, com riscos a 
harmonia sistêmica da LRF, 
notadamente quando se pensar na 
velocidade exigida para a prática de 
alguns atos e na morosidade de 
outros, inclusive colocando em 
xeque a isonomia dos seus 
participantes, haja vista a dualidade 
de tratamento". 

Tem-se, ademais, questão que ora 
se encontra resolvida pela Lei nº 
14.112 de 2020, que alterou o 
disposto no art. 189 da Lei nº 11.101 
de 2005, adotando a previsão de 
que "todos os prazos nela 
previstos ou que dela decorram 
serão contados em dias corridos". 

AgInt no REsp 1.830.738. 

 

 

 

 

 

https://processo.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%28%28AIRESP.clas.+ou+%22AgInt+no+REsp%22.clap.%29+e+%40num%3D%221830738%22%29+ou+%28%28AIRESP+ou+%22AgInt+no+REsp%22%29+adj+%221830738%22%29.suce.
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Bem de família pode ser penhorado 
por dívida de contrato de empreitada 
global para construção do imóvel. 

■A Terceira Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) entendeu que se admite 
a penhora do bem de família para saldar 
o débito originado de contrato de 
empreitada global celebrado para a 
construção do próprio imóvel. 

A discussão surgiu na cobrança de 
dívida originada de contrato firmado 
para a construção do imóvel de 
residência dos devedores. O tribunal 
de segunda instância autorizou a 
penhora, entendendo que o caso se 
enquadra na exceção à 
impenhorabilidade do bem de família 
prevista no artigo 3º, II, da Lei 8.009 
de 1990 (dívida relacionada ao 
financiamento). 

Os devedores alegaram que, sendo 
exceção à proteção legal da moradia, 
o dispositivo deveria ser interpretado 
restritivamente, alcançando apenas 
o titular do crédito decorrente do 
financiamento, ou seja, o agente 
financeiro. Isso excluiria o 
empreiteiro que fez a obra e ficou de 
receber diretamente do proprietário. 

Proteção especial do bem de família não 

é absoluta 

Relatora do processo no STJ, a 
ministra Nancy Andrighi lembrou que 
o bem de família recebe especial 
proteção do ordenamento jurídico.  

No entanto, ela observou que a 
impenhorabilidade não é absoluta, de 
forma que a própria lei estabeleceu 
diversas exceções a essa proteção – 
entre elas, a hipótese em que a ação 
é movida para cobrança de dívida 
decorrente de financiamento para 
construção ou compra de imóvel. 

A magistrada destacou que as 
hipóteses de exceção, por 
restringirem a ampla proteção 
conferida ao imóvel familiar, devem 
ser interpretadas de forma restritiva, 
conforme entendimento já firmado 
pela Terceira e pela Quarta Turma do 
STJ. 

"Não significa, todavia, que o 
julgador, no exercício de 
interpretação do texto, fica restrito à 
letra da lei. Ao interpretar a norma, 
incumbe ao intérprete identificar a 
mens legis, isto é, o que o legislador 
desejaria se estivesse vivenciando a 
situação analisada", afirmou. 

Legislador se preocupou em evitar 

deturpação do objetivo da Lei 8.009 de 

1990 

No caso analisado, a relatora 
ponderou que há a peculiaridade de 
ser a dívida relativa a contrato de 
empreitada global, segundo o qual o 
empreiteiro se obriga a construir a 
obra e a fornecer os materiais. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8009.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8009.htm#art3
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Nancy Andrighi salientou que o STJ já 
se manifestou no sentido de que a 
exceção do artigo 3º, II, da Lei 
8.009/1990 se aplica à dívida oriunda 
do contrato de compra e venda do 
imóvel e à contraída para aquisição 
do terreno onde o devedor edificou, 
com recursos próprios, a casa que 
serve de residência da família. 

Além disso, citou precedente em que 
a Quarta Turma, ao enfrentar questão 
semelhante (REsp 1.221.372), enten-
deu que a palavra "financiamento", 
inserida no inciso II do artigo 3º da Lei 
8.009/1990, não restringiu a impe-
nhorabilidade às situações de 
compra ou construção com recursos 
de agentes financiadores. 

"É nítida a preocupação do legislador 
no sentido de impedir a deturpação 
do benefício legal, vindo a ser 
utilizado como artifício para viabilizar 
aquisição, melhoramento, uso, gozo 
e/ou disposição do bem de família 
sem nenhuma contrapartida, à custa 
de terceiros", declarou a ministra. 

"Portanto, a dívida relativa a contrato 
de empreitada global, porque 
viabiliza a construção do imóvel, está 
abrangida pela exceção prevista no 
artigo 3º, II, da Lei nº 8.009 de 1990", 
concluiu. 

REsp. nº 1.976.743. 

 

Execução - Lei nº 8.009 de 1990 - 
Alegação de bem de família - Fiador 
em contrato de locação comercial e 
residencial - Penhorabilidade do 
imóvel – Possibilidade. 

■O Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), Segunda Seção, definiu que é 

válida a penhora do bem de família de 

fiador apontado em contrato de 

locação de imóvel, seja residencial, 

seja comercial, nos termos do inciso 

VII, do art. 3º da Lei nº 8.009 de 1990. 

O STF, no julgamento do RE 612.360/SP 

(Rel. Ministra Ellen Gracie, DJe de 

3.9.2010), reconhecida a repercussão 

geral (Tema 295), afirmou a seguinte 

tese: "É constitucional a penhora de 

bem de família pertencente a fiador de 

contrato de locação, em virtude da 

compatibilidade da exceção prevista 

no art. 3°, VII, da Lei 8.009 de 1990 com 

o direito à moradia consagrado no art. 

6° da Constituição Federal, com 

redação da EC 26 de 2000". Importante 

pontuar que no caso objeto de 

julgamento se tratava de locação 

comercial. 

Logo após, o STJ, na alçada dos 
recursos repetitivos, decidiu a tese de 
que "é legítima a penhora de apontado 
bem de família pertencente a fiador de 
contrato de locação, ante o que dispõe 
o art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009 de 
1990" (REsp 1.363.368/MS, relator 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1877427&num_registro=201001992957&data=20191021&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2143484&num_registro=202102511415&data=20220311&formato=PDF
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=295&cod_tema_final=295
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Ministro Luis Felipe Salomão, 
Segunda Seção, DJe de 21.11.2014). 

Temática que ensejou a edição, em 
2015, da Súmula 549 pelo STJ, segundo 
a qual "é válida a penhora de bem de 
família pertencente a fiador de 
contrato de locação". 

Nota-se que os referidos precedentes 
não fizeram distinção, para fins de 
constrição judicial, entre o contrato de 
fiança atrelado a locação residencial 
ou não residencial, surgindo a dúvida 
sobre a incidência de tal 
posicionamento nos locatícios 
comerciais. 

Nesse passo, em 2018, sobreveio o jul-
gamento, pela Primeira Turma do STF, 
do RE 605.709/SP que, ao apreciar a 
alegação de impenhorabilidade do 
bem de família do fiador de contrato de 
"locação comercial", visuali-
zou distinguishing apto a afastar a in-
cidência da solidificada jurisprudência 
das Cortes Superiores. 

Naquela oportunidade, a maioria dos 
Ministros da Primeira Turma do STF 
decidiu que o bem de família do 
fiador, destinado à sua moradia, não 
poderia ser sacrificado a pretexto de 
satisfazer o crédito de locador de 
imóvel comercial ou de estimular a 
livre iniciativa. 

 

Conforme se depreende do voto 
condutor, a adoção de exegese 
contrária ofenderia o princípio da 
isonomia, pois o fato de eventual bem 
de família do locatário/afiançado (na 
locação comercial) não se submeter 
à penhora configuraria situação mais 
gravosa ao fiador (garante), já que 
não haveria a justificativa de 
promoção do direito fundamental à 
moradia (do locatário). 

Destacou-se, ainda, a existência de 
instrumentos outros suscetíveis de 
viabilizar a garantia da satisfação do 
crédito do locador de imóvel 
comercial, a exemplo da caução, 
seguro de fiança locatícia e cessão 
fiduciária de quotas de fundos de 
investimento (art. 37 da Lei nº 8.245 
de 1991). Em conclusão, afirmou-se 
que "admitir a penhora de bem de 
família para satisfazer débito 
decorrente de locação comercial, em 
nome da promoção da livre iniciativa, 
redundaria, no limite, em solapar 
todo o arcabouço erigido para 
preservar a dignidade humana em 
face de dívidas". 

Recentemente, a Suprema Corte 
julgou o mérito do Recurso 
Extraordinário, de relatoria do 
Ministro Alexandre de Moraes, 
definido pela constitucionalidade da 
penhora do bem de família do fiador 
de contrato de locação comercial. 

 



 

12 
 

Portanto, a Tese definida no Tema 
1127 foi a de que "é constitucional a 
penhora de bem de família 
pertencente a fiador de contrato de 
locação, seja residencial, seja 
comercial". 

Nessa perspectiva, a Segunda Seção 
do STJ, assim como o fez o STF, deve 
aprimorar os enunciados definidos 
no REsp Repetitivo 1.363.368/MS e na 
Súmula 549 para reconhecer a 
validade da penhora de bem de 
família pertencente a fiador de 
contrato de locação comercial. 

Isso porque a lei não distinguiu entre 
os contratos de locação para fins de 
afastamento do bem de família, (art. 
3º, inciso VII, da Lei nº 8.009 de 1990). 

Como bem pontuado pelo Min. 
Alexandre de Moraes em seu voto 
condutor, não é possível criar 
distinção onde a lei não distinguiu, 
pois haveria "flagrante violação ao 
princípio da isonomia relacionada ao 
instituto da fiança, haja a vista que o 
fiador de locação comercial, embora 
também excepcionado pelo artigo 3º, 
VII, teria incólume o seu bem de 
família, ao passo que o fiador de 
locação residencial poderia ter seu 
imóvel penhorado. Teríamos uma 
diferenciação não prevista por lei e 
sem diferenciação, a meu ver, 
principiológica que a embase". 

 

Ao que parece, se realmente fosse 
para conferir algum tipo de proteção 
com base na igualdade, esta seria o 
de salvaguardar o fiador que deu o 
seu imóvel para proteger o direito 
fundamental à moradia do locador 
residencial e não o de socorrer 
aquele fiador que espontaneamente 
afiançou negócio jurídico voltado a 
promover o comércio. 

Ademais, verifica-se que remanesce 
a premissa dos antigos precedentes 
que reconheceram a constitucionali-
dade e a legalidade da penhora do 
bem de família do fiador de contrato 
de locação residencial, por haver 
prevalência ao princípio da autono-
mia de vontade e ao direito de pro-
priedade, atraindo, assim, a incidên-
cia do velho brocardo latino: ubi 
eadem ratio , ibi eadem legis 
dispositio, ou em vernáculo: onde 
existe a mesma razão fundamental, 
prevalece a mesma regra de Direito. 

Deveras, o fiador, no pleno exercício 
de seu direito de propriedade de 
usar, gozar e dispor da coisa (CC, art. 
1.228), pode afiançar, por escrito (CC, 
art. 819), o contrato de locação 
(residencial ou comercial), abrindo 
mão da impenhorabilidade do seu 
bem de família, por sua livre e 
espontânea vontade, no âmbito de 
sua autonomia privada, de sua 
autodeterminação. Aliás, "admitir o 
contrário se constituiria, a um só 
tempo, clara violação do princípio da 
boa-fé objetiva" (RE 1.303.711, Rel. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1127&cod_tema_final=1127
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1127&cod_tema_final=1127
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Min. Nunes Marques, Dje de 
19.3.2021). 

Não se pode olvidar que entender de 
forma diversa (reconhecendo a 
impenhorabilidade do imóvel do 
fiador) acabaria por ensejar grave 
impacto na liberdade de empreender 
do locatário e no direito de 
propriedade do fiador, notadamente 
porque a fiança é sabidamente a 
garantia menos custosa e a mais 
aceita pelos locadores. Afastar a 
proteção do bem de família foi o 
instrumento jurídico de políticas 
públicas que o Estado se valeu para 
enfrentar o problema público da 
ausência de moradia e de fomento da 
atividade empresarial decorrente 
das dificuldades impostas aos 
contratos de locação. 

Ademais, por uma análise econômica 
do direito, a interpretação que afasta 
a garantia fiduciária da locação 
comercial, mais precisamente a 
possibilidade de penhora do imóvel 
do fiador, muito provavelmente 
acabará retirando a eficiência do 
mercado imobiliário de locações 
para fins de exercício de atividade 
econômica, influindo nas leis da 
oferta e da procura, já que haverá um 
aumento no custo do contrato, 
reduzindo o número de possíveis 
locatários com poder de locação, 
diminuindo a riqueza e o bem-estar, 
com o aumento do custo social, por 
reduzir o empreendedorismo, a 
oferta de empregos e, 

consequentemente, a renda da 
população. 

REsp. n° 1.822.040. 

 

 


