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PROBLEMA

É constitucional a possibilidade de penhora do

bem de família do fiador em contrato de locação?

Aqui o aluno coloca o problema de acordo com o

tema e o que foi orientador nas aulas de TCC e

pelo orientador.

O conteúdo que deve preencher os slides estão na

cor verde, o exemplo está na cor branca.



OBJETIVO GERAL

Analisar se é constitucional a possibilidade de

penhora do bem de família do fiador em

contrato de locação.

Siga as orientações dadas pelo orientador para

a confecção do objetivo geral e específicos

que devem possibilitar resolver o problema e

são escritos com verbos no infinitivo que

indicam as ações intelectuais do pesquisador

durante a pesquisa.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Apresentar o direito fundamental a moradia previsto na CF/88;

- Identificar os aspectos gerais da Lei 8.009/90, que
regulamenta a impenhorabilidade do bem de família, bem como
suas exceções, com enfoque especial à penhora do bem de
família do fiador no contrato de locação;

- Analisar se a referida exceção viola o direito constitucional à
moradia.

- Aqui o aluno coloca os objetivos conforme orientação e
correções já realizadas

-Os objetivos específicos serão a base de seu sumário. Deve ter
a mesma ordem que sumário. Ex: o 1º objetivo específico será
o capítulo 1 do seu sumário.

-O último objetivo específico é a resposta de seu problema.



METODOLOGIA

- Pesquisa bibliográfica. (principais autores

que foram trabalhados)

- Pesquisa de campo. (descrição de como a

pesquisa foi realizada, quantos foram os

sujeitos investigados, etc)



SUMÁRIO PROVISÓRIO
INTRODUÇÃO   

1. Direito Constitucional à moradia.

2. Aspecto Geral da Lei 8.009/90.

2.1 – Regra geral: impenhorabilidade do bem de família.

2.2 – Exceções à impenhorabilidade.

2.2.1 – Penhora do bem de família do fiador no contrato de

locação.

3. Aspecto constitucional da penhora do bem de

família do fiador no contrato de locação.

CONCLUSÃO

REFERENCIAS



TÓPICO DO TRABALHO

• Aqui consta as explicações aos conceitos e

termos do seu TCC.

• Explique a importância dos conceitos e a

terminologia apresentada no desenvolvimento

do TCC.

• Não precisa fazer slides para todos os tópicos

do TCC.

• Lembre-se que só terá 20 minutos, assim

escolha os elementos principais para o

entendimento do seu trabalho.



CONCLUSÃO

• A conclusão deve responder a problemática.

• Não cabe citações, você está terminando o 

seu trabalho e assim todas as observações e 

inferências aqui colocadas devem ser de sua 

autoria.



REFERÊNCIAS

Aqui indicar todos as obras consultadas e lidas

para o desenvolvimento do trabalho. Não

esquecer de colocar em ordem alfabética.



ORIENTAÇÕES FINAIS

• Agradeça ao concluir a apresentação.

• Lembre-se de ensaiar antes da apresentação 

definitiva para o cumprimento do tempo.

• Mantenha os slides revisados

ortograficamente.

• Não sobreponha fotos sobre textos.

• Cores discretas e formato da fonte legível e 

em bom tamanho.


