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Vistos. 

Fls. 97/98: De acordo com a matrícula n.º 56.257, o imóvel 
encontra-se gravado com cláusula restritiva de impenhorabilidade e, portanto, não cabe a 

constrição judicial sobre ele. Nesse sentido: 

" Embargos à penhora. Constrição que recaiu sobre imóvel doado. Bem, 
todavia, clausulado. Enquanto estiverem vivos os donatários, afora as 
exceções legais, não é possível a penhora sobre imóvel gravado com 
cláusula de impenhorabilidade. Ação julgada procedente. Recurso provido 
para esse fim." (TJSP, 15 .ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 
0001431- 42.2010.8.26.03 l 8,, rei. Des. Araldo Telles j . 27.11.2012, v.u.) 

No que concerne ao imóvel da matrícula n.º 68.530, há a 

necessidade de prova, através de elementos conviventes e irrefutáveis, de que o imóvel 

constrito judicialmente constitui bem de família (RJM 172/117). 

No caso em concreto, o executado nem sequer se preocupou 

em comprovar a condição de bem de familia do referido imóvel. Aliás, na referida 

matrícula já foi averbada uma penhora (fl 92). 

Ante 
O 

exposto, determino que a penhora recaia somente 

b b 
• , l da matrícula n ° 68.530, reconhecendo os efeitos jurídicos da cláusula 

so re o em 1move · . , , 1 º · · d · nh bi'lidade sobre o 1movel de matr1cu a n. 56.257. 
restntiva e 1mpe ora 
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Feita a penhora, providencie a serventia a inscrição da mesma 
na matricula do imóvel, nos termos do item 48, Cap. 4, Tomo I das ormas da 
Corregedoria. 

Int. 
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