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RESUMO 
Este trabalho procura estudar a garantia a um estatuto do patrimônio mínimo, que cada 
cidadão teria direito de exigir a sua efetivação no plano prático, acaso esteja diante de uma 
situação de precariedade financeira, possibilitando, então, o resguardo de um patrimônio 
essencial, que não possa ser abalado, como garantia constitucional de uma existência digna. O 
ponto nodal encontra-se na Carta Política brasileira de 1988 a qual estabelece como um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, em seu 
primeiro dispositivo textual. Pois, ao equalizar execuções, o Estatuto do Patrimônio mínimo 
protege dignidade. 

Palavras-Chave: Dignidade da pessoa humana. Estatuto do Patrimônio mínimo. Bem 
família. 

ABSTRACT 
This paper seeks to study the guarantee of a minimum assets statute, which every citizen 
would have the right to demand in practice, may be in a situation of financial precariousness, 
thus enabling the safeguarding of an essential property, which can not be shaken, as a 
constitutional guarantee of a dignified existence. The nodal point is found in the Brazilian 
Political Charter of 1988 which establishes as one of the foundations of the Federative 
Republic of Brazil the dignity of the human person, in its first textual device. For, by 
equalizing executions, the Minimum Patrimony Statute protects dignity.

Keywords: Dignity of human person. Statutory Minimum Capital. Well, family. 

1 INTRODUÇÃO 

O tema do direito ao patrimônio mínimo e seu impacto na efetividade das execuções 
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tem relevante aplicação prática no direito brasileiro. O Direito Civil voltado inicialmente para 

o aspecto patrimonial do regime jurídicos dos bens, tem se adequado às determinações 

constitucionais. O patrimônio, sem controvérsias deve ser garantido, entretanto, o próprio 

patrimônio está submetido à sua função social. 

Neste contexto, estuda-se a existência de uma garantia a um estatuto do patrimônio 

mínimo, que cada cidadão teria direito de exigir a sua efetivação no plano prático, em 

existindo uma situação de precariedade financeira, possibilitando, então, o resguardo de um 

patrimônio essencial, que não possa ser abalado, como garantia constitucional de uma 

existência digna. 

A Carta Política brasileira de 1988 estabelece como um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, em seu primeiro dispositivo textual.1

Por fundamento jurídico, pode-

ação baseado na lei ou nos princípios da ordem jurídica, e nos fatos que evidenciarem uma 

relação de direito violada ou ameaçada de violação, a merecer tutela judic

p.362). 

Desta feita entende-se que um dos fundamentos, um dos motivos da República 

Federativa do Brasil é buscar atender a dignidade da pessoa humana. Outrossim, entende-se 

por fundamento como algo que dá o alicerce de uma obra, tem caráter básico e se entende por 

indispensável. 

Neste diapasão, existe doutrina especializada defendendo um estatuto jurídico do 

patrimônio mínimo a todos aqueles que compõem a sociedade.  

A lição do autor Luiz Edson Fachin (2006) ao elaborar a relevante obra da Teoria do 

Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, é no sentido de que o ordenamento jurídico deve 

sempre procurar garantir um mínimo de patrimônio, considerado um mínimo existencial, ao 

indivíduo como forma de garantir-lhe a sua dignidade, assegurando assim princípios 

constitucionais. 

A título introdutório, buscar-se-á neste trabalho verificar os contornos jurídicos 

cabíveis à defesa do patrimônio mínimo, a exemplo das determinações legais positivadas, a 

posição da doutrina e da jurisprudência correlata, e, por fim, fazer uma verificação no 

contraponto, qual seja, analisar os reflexos deste tratamento sobre a execução judicial 

patrimonial. 

                                                  
1 Art. 1º, Constituição federal: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a
soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; V - o pluralismo político. (grifo nosso) 



302 

2 O ESTADO E A DESPATRIMONIALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL 

O Direito Civil experimenta um processo de repersonalização ou despatrimonialização 

das suas relações jurídicas. Nesse contexto, importa analisar o modelo de Estado em que está 

inserido o próprio Direito de um modo geral. 

Importante a elucidação dessa interferência nas formas de direção do Estado 

concomitante com a variação dos interesses econômicos. Passa-se, então, a analisar os 

diversos modelos de Estado sob este enfoque político-econômico, e a posição estatal na 

economia. 

O Estado absolutista foi fundamental para o nascedouro do capitalismo, sob os 

propósitos da burguesia nascente. A unificação territorial e centralização administrativa 

governamental são importantes para esta nova classe social.  

Por isto, o Absolutismo é marcado pela existência do retorno ao Estado nacional 

centralizador, ao revés da Idade Média em que imperava a descentralização do poder com a 

convivência dos senhores feudais, grandes proprietários de terras, integrantes de uma Nobreza 

feudal, e de uma Monarquia pouco atuante. 

A partir daí, no lecionar de Streck (2014, p.51), a burguesia capitalista fortalecida, não 

representava a centralização do anterior regime feudal descentralizado. Essa nova classe 

social, então, impulsiona uma nova configuração estatal. 

A burguesia, como classe promotora do desenvolvimento, e proprietária dos grandes 

meios de produção e de circulação de receitas, passa a reclamar uma maior participação nas 

decisões estatais e pela democratização do governo e do poder. 

Com isso, ainda a burguesia, grande empresária capitalista, busca a participação no 

-a no poder legal-racional, sustentado em sua estrutura normativa 

 no sentido moderno do termo  como expressão jurídica do 

As grandes transformações estatais, advindas nos séculos seguintes, quais sejam XIX e 

metade inicial do século XX, buscaram a realização desses princípios, e sobrepujou a 

preponderância do individualismo e redução do controle estatal direto. 

No Brasil, o liberalismo evidencia-se em determinado período histórico. Através da 

exploração econômica da metrópole portuguesa, durante o período colonial (1530 1889), o 
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país apresenta uma exploração econômica cíclica de extrativismo, da agricultura de 

exportação, atividade mineradora e pecuária. Segue-se a Proclamação da República e no 

âmbito jurídico, a edição do Código Civil de 1916, cujo projeto teve origem um século antes, 

prevendo o conceito liberal de propriedade, existente e formulado no contexto liberal do 

Estado, ligados aos princípios da liberdade de propriedade e de contrato, com caráter 

eminentemente individualista. 

O modelo de Estado Liberal entra em crise, sobretudo pela crescente onda de 

desigualdades sociais imperantes no sistema, de péssimas condições de vida, de elevados 

impostos sobre mercado e capital, sobretudo, após a deflagração da Revolução Industrial. 

Evidenciam-se as teorias sociais. 

O Estado, então, a teor da crescente questão social e da pressão política, social e 

doutrinária emergente torna a reposicionar-se na sua posição de atuação e intervenção. 

O Estado passa a preocupar-se com o bem-estar social e com a intervenção na 

economia e no domínio econômico e social. 

Por conseguinte, na visão de Bercovici (2005, p.11), a grande influência 

transformadora do papel estatal adveio da Primeira Guerra Mundial, com reflexos através da 

Revolução Russa, das Constituições adjetivadas de sociais ou econômicas de Weimar (1919), 

e Constituição Mexicana (1917); e da Quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque de 1929; 

bem como da segunda Guerra Mundial, que impõem, sobremaneira a atuação estatal 

controladora e incentivadora dos recursos sociais, mantendo a produção, distribuição e 

controle da economia. 

E assim, o Brasil implementou a sua Constituição federal de 1988, devendo o Estado 

brasileiro buscar o cumprimento das diretrizes e objetivos fundamentais da República. 

Rodrigues Junior (2006, p.30) assevera que a Constituição federal de 1988 tornou-se o 

centro do ordenamento jurídico pátrio, passando a regular tanto os contratos, quanto a 

propriedade, no esteio de buscar, em ambos, o interesse coletivo, ou seja, a sua função social. 

A autonomia da vontade, absoluta que era, então, durante o modelo de Estado Liberal, 

cede lugar aos princípios sociais, à dignidade da pessoa humana, inseridos na Constituição 

econômica brasileira.  

Por conta deste (re)posicionamento da pessoa humana como verdadeiro alvo das 

normas jurídicas de Direito Civil, sob o foco do Direito Constitucional, os bens, mais do que 

nunca, reafirmam-se como objetos de direito, no sentido de que somente podem ser 

entendidos como instrumentos de realização da dignidade dos seus titulares.  
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O paradigma do ter sede lugar a nova concepção do ser. Isto não significa que a 

propriedade privada não é importante ou que fora abolida, mas que a propriedade privada 

atenderá a sua função social (art. 5º, inciso XXIII, da CF/88).  

Esse é o fenômeno da repersonalização ou da despatrimonialização do direito civil, 

como consequência da sua constitucionalização.  

3 O ESTATUTO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO  

Com esteio nessa ordem, surge a teoria do Patrimônio Mínimo, tese defendida por 

Luiz Edson Fachin e ora passa-se a estudar alguns pontos pertinentes. 

O Estatuto Jurídico do Patrimônio mínimo seria uma exegese extraída do ordenamento 

jurídico quando se afirma que o princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto princípio 

estruturante do ordenamento jurídico nacional inaugura o fenômeno da repersonalização ou 

despatrimonialização do Direito Civil. 

Assim, por esse Estatuto o ordenamento jurídico deve sempre procurar garantir um 

mínimo de patrimônio, considerado um mínimo existencial, aos indivíduos. Uma parcela 

essencial do patrimônio de qualquer pessoa deverá estar protegida contra a influência de quem 

quer que seja, eis que afetada para o atendimento das necessidades básicas da pessoa humana. 

Por este estudo, direitos antes reconhecidos apenas para garantia do crédito são 

revisitados e postos a disposição da valorização e da garantia da dignidade da pessoa humana, 

pondo em primeiro plano a pessoa e suas necessidades fundamentais. 

Adiante, pode-se explicitar três grandes embasamentos positivos para se extrair essa 

proteção do patrimônio mínimo do ordenamento jurídico brasileiro, mas afirmando 

expressamente que a teoria não se resume ou se limita a estes três elementos, somente se 

reflete e corrobora a existência através dos mesmos. 

Trata-se da efetivação do princípio da subsistência digna, que pode ser constatado de 

forma positivada, primeiro, na Cláusula de inalienabilidade Voluntária; segundo, na 

inalienabilidade do bem do testador; e terceiro, mais explorado juridicamente, a questão do 

bem de família. 

4 O PRINCÍPIO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA 

O artigo 5º do texto Constitucional brasileiro de 1988 prevê expressamente o direito à 

vida como direito e garantia fundamental: 
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Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: (Grifo nosso). 

Nesse contexto, a Carta política vai além declarando que a vida deve ser digna. Com 

isto, alguns postulados se extraem diretamente no ordenamento jurídico, constante que são da 

teoria e Estatuto do Patrimônio Mínimo.  

Passa-se a verificar, então, três grandes delineadores dessa Teoria, nos quais também 

são analisados seus elementos. 

5  NULIDADE DA DOAÇÃO DA TOTALIDADE DE BENS 

O ordenamento civil brasileiro estabelece a cláusula de inalienabilidade voluntária de 

todos os seus bens. É a vedação à alienabilidade de bens, sem deixar reserva. 

O artigo 548 do Código Civil brasileiro2 estabelece que é nula a doação de todos os 

bens sem reserva de uma parte para subsistência. 

Com isso, a norma protetiva do Código Civil não pode ser afastada para vontade da 

parte que se choca com a hipótese nela prevista. E que a partir daí, pode-se considerar um 

conjunto de valores articulados em volta da pessoa e de sua respectiva proteção.  

-redução 

à miséria, prevê limites à liberalidades inter vivos

E prossegue descrevendo que (FACHIN, 2006, p. 94): 

[...] ao afirmar nula a doação universal dos bens, sem reserva de parte ou de renda 
que garanta a subsistência do doador, a lei pode ter como objetivo a proteção da 
pessoa. Pode ter proteção de menor escala, mas é indicativo interessante e fértil para 
o exame na garimpagem de sentidos, inclusive à luz da formação do preceito (sic) 
obstativo.  

De acrescentar-se que Fachin (2006, p.95) realizou pesquisa no direito português e 

verificou que o Código Civil lusitano, no tocante à doação de todos os bens, asseverou que

seria possível desde que haja reserva de usufruto, no entanto, isso é diverso do estabelecido no 

ordenamento brasileiro. Pois, reserva de usufruto não é idêntico à reserva de parte do 

patrimônio, haja vista está-se a valorizar a personalização do Direito Civil e não a 

patrimonialização liberal.  

                                                  
2 Art. 548, CC. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do 
doador. 



306 

6  A CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE DO BEM TESTADO  

Convém anotar que outra norma muito importante no ordenamento jurídico brasileiro 

é a inalienabilidade do bem do testador. O artigo 1911 do Código Civil brasileiro estabelece 

É lícita a instituição de inalienabilidade, por ato de liberalidade, o que implica a sua 

impenhorabilidade e a sua incomunicabilidade.  

O dispositivo está inserido no tocante a possibilidade daquele que faz testamento, e 

inclui, para os bens indicados, a cláusula de inalienabilidade. Ou seja, o interessado não terá 

penhorado o bem e este patrimônio não se comunica. 

Nesse particular, a garantia do patrimônio mínimo é destinada à pessoa, garantindo-lhe 

dignidade, e por oportuno destina-se também a tutela de tais valores à coletividade (FACHIN, 

2006, p. 114): 

ntir um patrimônio mínimo, a 
fim de que seja resguardada a dignidade em razão da qual os indivíduos merecem 
proteção e amparo. A tutela desses valores não preserva apenas a individualidade, 
como também se projeta para a coletividade.  

Assim, essa proteção que faz o testador para pessoa indicada no testamento e com a 

ressalva clausular de inalienabilidade, pode proteger tanto uma pessoa inexperiente, ou até 

mesmo uma família, ou mesmo para evitar a dilapidação do patrimônio do pródigo (FACHIN, 

2006, p. 117): 

A proibição de alienar, determina pela vontade do particular, pode ser estabelecia com 
o fito de proteger o indivíduo que recebe o bem clausurado de sua inexperiência, de 
assegurar a moradia e a existência digna de uma família, ou de impedir a dilapidação
do patrimônio do pródigo. 
  

Nesse pormenor, deve-se ressaltar ainda o fato de que o Supremo Tribunal Federal 

sumulou que a inalienabilidade implica em incomunicabilidade, é o que preceitua a Súmula 

A cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens.

A inalienabilidade poderia ser frustrada pelo interessado caso não houvesse a 

incomunicabilidade. Assim, se o interessado simular ter contraído dívida em virtude da qual 

teria aquele respectivo bem penhorado, verifica-se que os efeitos dessa manobra são nulos, 

devendo com isso um possível e futuro credor observar tais dados e circunstâncias. 
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Nessa quadra, a referida cláusula de inalienabilidade leva à proibição de alienação a 

qualquer título, gratuito ou oneroso, não podendo ser objeto de garantia real, e nem pode 

sofrer renúncia por parte do interessado.  

A usucapião de tais bens pode ser até ser possível, mas com ressalva. Se for utilizado 

para burlar a lei, e isso deve ser visto no caso concreto, será inválida, por outro lado, poderá 

ser válida, tendo em vista a realização do cumprimento da ordem jurídica, com a proteção da 

posse e ao trabalho, do diverso interessado. (FACHIN, 2006, p.122) 

Por conseguinte, acaso a cláusula for instituída por mera vontade injustificada do 

instituir, por um capricho seu, e em especial desvantagem para o interessado, não podendo ela 

prevalecer (FACHIN, 2006, p.124-125).  

Essa assertiva acima evidencia que seria o caso de revisão por decisão judicial, pois.  

7 DO BEM DE FAMÍLIA: EVOLUÇÃO CONCEITUAL E JURISPRUDENCIAL 

O estudo do bem de família corresponde a uma farta possibilidade de explanação no 

tocante ao tema do patrimônio mínimo. Várias são as possibilidades de entendimento que têm 

surgido no cotidiano da aplicação desse direito. 

A doutrina e, sobretudo, a jurisprudência brasileira têm trazido contribuições ao tratar 

do assunto. 

O bem de família é o bem ou conjunto de bens impenhoráveis que se constituam para 

fins de moradia, incluindo os bens que guarnecem essa moradia. Ademais, o conceito dado 

protege em benefício do devedor por si ou como integrante de um núcleo existencial, visando 

A Lei federal 8.009/90 disciplina o instituto, sendo objeto de diversas interpretações 

judiciais e doutrinárias. Destaca-se de imediato o disposto em seu dispositivo inaugural:  

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. 

Essa modalidade de bem de família legal deriva diretamente da própria lei, 
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independentemente de instituição em cartório e registro, garantindo a impenhorabilidade do 

bem de família e isentando-o de dívidas, salvo algumas hipóteses previstas em lei.  

Outrossim, percebe-se que são impenhoráveis o imóvel familiar e os bens que 

guarnecem a residência, além das plantações, benfeitorias de qualquer natureza e todos os 

equipamentos, como a garagem do apartamento residencial, o freezer, máquinas de lavar e 

secar roupas, o teclado musical, o computador, o televisor, o videocassete, o ar condicionado 

e, até mesmo, a antena parabólica. Com isso, o bem de família legal pode ser também móvel 

também.  

A partir daí, surgem várias aplicações da lei, por força direta dos seus dispositivos ou 

por interpretação jurídica aplicada a ela, dando-lhe amparo de como o bem de família se faz 

necessário para uma vida familiar digna, sem luxo. 

Inicialmente destaca-se a questão relacionada a penhora de bem de solteiro. O 

problema residia em saber se a pessoa que não era casada, e mora sozinha teria ou não a 

proteção da lei. 

A princípio, percebeu-se que o Superior Tribunal de Justiça entendia que a lei 

8.009/90 destinava-se a proteger não o devedor, mas a família e a impenhorabilidade se 

compreende no bem do casal ou da entidade familiar e o indivíduo que mora sozinho não teria 

estes requisitos.  

Entretanto, a jurisprudência daquela Corte asseverou em julgado que o escopo 

definitivo da Lei 8.009/90 é a proteção de um direito fundamental da pessoa humana, qual 

seja, o direito à moradia, e consequentemente, o solteiro teve assegurado o benefício da 

impenhorabilidade da sua residência. Veja-se, igualmente, o acórdão ementado abaixo (STJ, 

2003, online):

PROCESSUAL  EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE  IMÓVEL - 
RESIDÊNCIA  DEVEDOR SOLTEIRO E SOLITÁRIO  LEI 8.009/90. - A
interpretação teleológica do Art. 1º, da Lei 8.009/90, revela que a norma não se limita 
ao resguardo da família. Seu escopo definitivo é a proteção de um direito fundamental 
da pessoa humana: o direito à moradia. Se assim ocorre, não faz sentido proteger 
quem vive em grupo e abandonar o indivíduo que sofre o mais doloroso dos 
sentimentos: a solidão. - É impenhorável, por efeito do preceito contido no Art. 1º da 
Lei 8.009/90, o imóvel em que reside, sozinho, o devedor celibatário. 

Assim, de acordo a interpretação jurisdicional demonstrada, permite-se a aplicação da 

Lei 8.009/90, qual seja, a impenhorabilidade do bem de família para o solteiro, o que 

residente sozinho . Inclusive, trata-se de matéria já sumulada conforme extrai-se da Sumula 

                                                  
 Extrai-se de Domingo Pietrangelo Ritondo (2008, p.12) a assertiva de que isto não é novidade no direito 
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O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel 

pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.

Outro ponto, que por motivo jurídico deve ser descrito, é que a companheira tem 

legitimidade ativa dentro dos limites subjetivos para ajuizar embargos de terceiro e requerer 

aplicação da lei 8.009/90, mesmo com o trânsito em julgado de decisão que indeferiu o pedido 

ao varão solteiro em Embargos à Execução, não ferindo a coisa julgada (STJ, 2005,online):

PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. Nada importa 
que a sentença proferida nos embargos do devedor tenha recusado ao varão, por ser 
solteiro, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel que lhe servia de 
residência; a companheira pode, sem ofensa à coisa julgada, que tem limites 
subjetivos, ajuizar embargos de terceiro para proteger o bem de família. Agravo 
regimental não provido.  

Acertada é o que parece decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, que 

assevera a impenhorabilidade a imóvel único de casal que o utiliza para o seu mister, a sua 

sobrevivência,  o trabalho  e também para a sua residência, ainda que formalmente inscrito 

o imóvel como pertencente à sociedade empresarial, máxime ambos os cônjuges sejam sócios 

exclusivos (STJ, 2002, online):

Processual Civil. Civil. Recurso Especial. Dissídio jurisprudencial. Comprovação. 
Bem de família. Impenhorabilidade. Imóvel de propriedade de sociedade comercial 
familiar. Residência do casal. - Para a comprovação do dissídio jurisprudencial, é 
necessário realizar o cotejo analítico entre os acórdãos tidos como divergentes. - É
impenhorável a residência do casal, ainda que de propriedade de sociedade comercial, 
da qual os cônjuges são sócios exclusivos. - Recurso Especial provido na parte em 
que conhecido.

Para Ritondo (2008, p.51) a possibilidade de instituir diversos imóveis não está de 

acordo com o instituto do bem de família. 

Parece, no entanto, que a generalização da possibilidade de se instituir como bem de 
família uma pluralidade de imóveis não está de acordo com os objetivos do instituto.  
A reserva de somente um prédio para abrigar a entidade familiar já é suficiente para 
satisfazer o seu direito fundamental à moradia, sem necessidade de se incluir um 
segundo imóvel.  

Nesse sentido, explicita o artigo 5º, da Lei 8.009/90, senão veja (grifo nosso):

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se 
residência UM ÚNICO IMÓVEL utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para 
moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, 

                                                                                                                                                              
-se um paralelismo no Direito Empresarial, observa-se que a figura da sociedade de um só 
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ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade 
recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse 
fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. 

Do mesmo modo, contrário a impenhorabilidade e em favor do credor de uma 

possível execução, interessante é destacar a decisão do Supremo Tribunal Federal ao tratar da 

impenhorabilidade do bem de família quanto ao fiador de imóvel de locação. Expressamente 

decidiu a Suprema Corte brasileira que a Lei 8.009/90 não violou o artigo 6º da Constituição 

Federal ao excluir o fiador do benefício da impenhorabilidade do seu imóvel. Permanece 

válida e vigente a possibilidade de penhora do imóvel residencial do fiador no contrato de 

locação de imóvel. Veja-se o acórdão (STF, 2006, online):

FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. 
Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel 
residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de 
moradia, previsto no art. 6º da CF. Constitucionalidade do art.3º, inc. VII, da Lei nº 
8.009/90, com a redação da Lei nº 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. 
Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de 
locação, objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, com a 
redação da Lei nº 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6º da 
Constituição da República.  

A impenhorabilidade não isentará, contudo, as dívidas do próprio imóvel ou despesas 

condominiais. Por se ventilar as hipóteses da qual não se isenta, ou melhor, hipóteses das 

quais são afastadas da proteção do bem de família legal, podendo portanto ser penhoradas, eis 

que o artigo 3º da narrada Lei 8.009/90, exclui expressamente da impenhorabilidade: 

Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 
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; (Revogado pela LC150, de 2015)
II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à 
aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do 
respectivo contrato; 
III  pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do 
seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, 
observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;  
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas 
em função do imóvel familiar; 
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo 
casal ou pela entidade familiar; 
VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença 
penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. 
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação; e 
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(Redação dada pela Medida Provisória nº 871, de 2019) 
VIII - para cobrança de crédito constituído pela Procuradoria-Geral Federal em 
decorrência de benefício previdenciário ou assistencial recebido indevidamente por 
dolo, fraude ou coação, inclusive por terceiro que sabia ou deveria saber da origem 
ilícita dos recursos. (Incluído pela Medida Provisória nº 871, de 2019) 

Há, igualmente, a possibilidade de convencionar o bem de família. Trata-se do bem de 

família convencional, tendo fundamento diverso do bem de família legal regido pela Lei 

8.009/90. Com isso, percebe-se que, no ordenamento jurídico brasileiro o bem de família é 

classificado em duas modalidades: o bem de família voluntário e o bem de família legal.

Os artigos 1711 a 1722 do vigente Código Civil brasileiro asseguram a instituição do 

bem de família referido. A instituição poderá ser de até um terço do patrimônio do instituidor, 

extinguindo-se com o falecimento de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que 

não submetidos à curatela.  

Não constituindo bens de família, mas também sendo declarados impenhoráveis em 

execução por força da Lei processual civil os bens adiante descritos. 

São igualmente impenhoráveis, além dos bens de família, os bens arrolados por ato 

voluntário válido ou por força da lei processual civil no artigo 833 do CPC/15: 

Art. 833.  São impenhoráveis: 
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; 
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência 
do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades 
comuns correspondentes a um médio padrão de vida;
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de 
elevado valor; 
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e 
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional 
liberal, ressalvado o § 2o;
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros 
bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; 
VI - o seguro de vida; 
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem 
penhoradas; 

                                                  
Sob este aspecto, várias são as interpretações e discussões a respeito. Exemplificativamente, debate-se a 

possibilidade ou não de penhora de microcomputadores, aparelhos de ar condicionado, freezer, TV, e outros 
eletrodomésticos considerados dispensáveis. 
 A jurisprudência tem entendido que os honorários advocatícios também têm natureza salarial não sendo 

passíveis de penhora, salvo a própria exceção legal de pagamento de pensão alimentícia, o que também é válido 
para os demais rendimentos.  
SUMULA VINCULANTE 47 - Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 
montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 
ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita 
aos créditos dessa natureza. (Grifo nosso)
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VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 
família; 
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação 
compulsória em educação, saúde ou assistência social; 
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) 
salários-mínimos;
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos 
termos da lei; 
XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de 
incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. 
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio 
bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. 
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para 
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como 
às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a 
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. 
§ 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os 
equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física 
ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto 
de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando 
respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.  

Não se aplica a impenhorabilidade para cobrança de crédito para aquisição do próprio 

bem que se demande, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 833 do Código processual 

civil brasileiro. 

Reconhece-se que esses bens impenhoráveis também fundamentam a garantia e a 

instituição do Estatuto do patrimônio mínimo  sem esgotar o estatuto somente pelos casos 

acima citados, ou por outros eventualmente não mencionados, pois esses casos constituem 

apenas identificação do estatuto. 

Ademais, é permitida a penhora eletrônica, conhecida como penhora on-line, através 

do bloqueio de numerário correspondente ao executado, nos termos da lei, proibindo-se, 

porém, o bloqueio de valores proveniente dos rendimentos do trabalho, e permitindo-se a 

penhora do faturamento da pessoa jurídica ou assemelhada, desde que lhe garanta o 

funcionamento. 

Segundo o Superior Tribunal de Justiça a penhora online em contas da empresa 

equivale a penhora da própria empresa, o que somente pode ocorrer em casos excepcionais 

(STJ, 2009, online):  

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA 
EXCEPCIONAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 

                                                  
 Somente seriam penhoráveis, em regra, valores depositados além da referida quantia. Outrossim, já se verificou 

alegação e decisão judicial no sentido de que haveria impenhorabilidade de valores depositados em conta 
poupança, independentemente do valor, se comprovado que o valor era proveniente de rendimentos do salário. O 
que não se entende por razoável, pois, desta forma, difícil seria a efetividade das execuções, em prejuízo dos 
interessados credores, a quem também se aplica o princípio da dignidade humana. 
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677 E 678 DO CPC. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que a penhora de faturamento não equivale à de dinheiro, mas à 
constrição da própria empresa, porquanto influi na administração de parte dos seus 
recursos, e, ante o princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), só pode ser 
deferida em caráter excepcional, quando preenchidas, cumulativamente, as seguintes 
condições: (a) inexistência de bens passíveis de constrições, suficientes a garantir a 
execução, ou, caso existentes, sejam tais bens de difícil alienação; (b) nomeação de 
administrador (arts. 678 e 719, caput, do CPC) ao qual incumbirá a apresentação da 
forma de administração e do esquema de pagamento; (c) fixação de percentual que 
não inviabilize o próprio funcionamento da empresa. Precedentes. 2. A respeito do 
tema em discussão (possibilidade de penhora sobre o faturamento), o acórdão 
recorrido consignou que não houve comprovação, pela Exequente, de que não foram 
encontrados outros bens, livres e desembaraçados para a constrição, não se 
caracterizando a situação excepcional a justificar a determinação da incidência de 
penhora sobre o faturamento da executada. 3. Na esteira dos precedentes desta Corte, 
reexaminar o entendimento ora transcrito, conforme busca a ora agravante demanda o 
revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, inadmissível em sede de recurso 
especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Decisão agravada que se mantém por seus 
próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido. 

Pelo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça esposado, fica 

constatado que as empresas têm também proteção a penhora de contas bancárias, dentro dos 

balizamentos destacados. As empresas, que igualmente são geradoras de emprego e renda a 

milhões de brasileiros também merecem a defesa, no que for pertinente. Contudo, nesse 

aspecto, não se estão defendo os maus pagadores, mas exatamente o funcionamento 

empresarial que emprega e gera impostos ao poder Público, ou seja, exatamente na busca do 

atendimento ao aludido interesse público ou coletivo. 

Passar-se-á a estudar as consequências na execução patrimonial. 

8  REFLEXOS NO DIREITO AO CRÉDITO E NA EXECUÇÃO CIVIL  

A execução deve recair sobre o patrimônio disponível do devedor. 

A norma é extraída dos artigos 789, 824 e 825 do Código de Processo Civil, que 

determinam ao devedor responder, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus 

bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 

Esta é a dicção legal: 

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o 
cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. 

Art. 824.  A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do 
executado, ressalvadas as execuções especiais. 
Art. 825.  A expropriação consiste em: 
I - adjudicação; 
II - alienação; 
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III - apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de 
outros bens. 

Evidente, portanto, que os bens impenhoráveis estão excluídos da execução 

patrimonial, e não poderão ser expropriados para satisfazer o credor nas execuções judiciais. 

É cediço que a execução não incide sobre a pessoa do devedor, por questões políticas, 

não admitindo-se logo a prisão por dívida, salvo nos casos de inadimplemento voluntário ou 

inescusável de pensão alimentícia, eis que o Supremo Tribunal Federal julgou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, editando inclusive a Súmula Vinculante nº 

25: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.

Inexistindo bens à penhora, e tendo em vista que a execução é patrimonial e não 

pessoal, como regra, eis que a execução tramita com o objetivo de expropriar bens do devedor 

ou alienação dos mesmos, conforme a dicção do artigo 824 e 825 do CPC, para que tais bens 

possam servir ao pagamento do credor, alcançando com isso a satisfação do direito do credor.  

A execução civil poderá ser suspensa nos casos do procedimento processual do 

Código de Processo Civil (artigo 921, CPC) , aguardando-se a localização de bens do 

devedor, por exemplo. Pode ser também suspensa pelo período de 01 ano no processo 

executivo fiscal, nos termos do § 2º do artigo 40 da Lei 6830/80, e arquivado se decorrido o 

prazo prescricional; ou pode ser extinto o processo nos casos submetidos aos Juizados 

Especiais Cíveis (nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95), em prejuízo a imediata 

efetividade processual. 

O acolhimento de elementos da tese do patrimônio mínimo trará, portanto, 

repercussões na seara das execuções, e, por conseguinte, na efetividade processual imediata.  

                                                  
 Art. 921.  Suspende-se a execução: 

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; 
II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; 
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; 
IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) 
dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; 
V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. 
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se 
suspenderá a prescrição. 
§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados 
bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. 
§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 
bens penhoráveis. 
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição 
intercorrente. 
§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 
de que trata o § 4o e extinguir o processo. 
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Isto porque certamente pela vedação da disponibilidade de um patrimônio mínimo 

reservado, haverá afetação à satisfação de créditos judiciais, e dessarte, afetação ao direito de 

crédito em geral e de sua garantia. 

Importante perceber que, há patrimônio do devedor que é considerado um óbice à 

satisfação do crédito, isto porque existem bens indispensáveis à vida digna, e também um 

óbice à execução no que tange ao interesse do credor, que neste ponto, vale lembrar, não pode 

suplantar (DONIZETTI, 2017, p. 596): 

O patrimônio do devedor, em alguns casos, também representa óbice legítimo à ampla 
atuação da execução forçada, pois existem certos bens indispensáveis à vida digna do 
executado que não pode ser objeto de penhora, sob pena de frustrarem direitos 
fundamentais em prol de direitos patrimoniais do credor.  

De frisar-se ainda que a efetivação do direito ao crédito não pode ser feita de toda 

forma, sobressaltando direitos sociais e garantias constitucionais, devendo portanto, ser 

respeitado o princípio da menor onerosidade do demandado  (DONIZETTI, 2017, p. 596): 

Por fim, embora a satisfação do crédito exequendo não deva ceder perante atitudes 
protelatórias do mau pagador, não se pode alcançar tal objetivo a todo custo. 
Também na execução faz-se necessária a observância do devido processo legal, 
devendo os meios processuais serem empregados, quando possível, do modo menos 
gravoso ao devedor.  

Neste sentido, identifica-se que há a necessidade de fazer a diferença entre o devedor 

pontual e ocasional, que, sobretudo, não teve expressa má-fé na constituição do débito, com 

os que se utilizam indevidamente de legítimos direitos conferidos pelo ordenamento jurídico 

para praticarem o inadimplemento (DONIZETTI, 2017, p.597). 

Especialmente quanto ao bem de família  um dos elementos que demonstram a 

existência do Estatuto do patrimônio mínimo  Ritondo (2008, p.140) explicita que o Estado 

tem sensibilidade aos enfrentamentos econômicos das famílias brasileiras, proporcionando 

desde a Lei 8.009/90 o que denomina de política de proteção ao grupo familiar (RITONDO, 

2008, p. 140): 

Diante desse quadro, é inegável a sensibilidade do Estado aos percalços econômicos 
enfrentados pelas famílias brasileiras, tendo em vista as diversas adaptações 
implementadas no instituto do bem de família, seja facilitando-lhe o acesso, seja 

                                                  
 Art. 805, CPC. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça 

pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva 
mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos 
executivos já determinados. 
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ampliando seu objeto ou propiciando sua extensão às diversas formas de entidades 
familiares. A impenhorabilidade outorgada pela Lei nº 8009/1990 é o instrumento 
mais representativo dessa política de proteção do grupo familiar e, consequentemente, 
de seus membros, fruto da valoração consolidada na Constituição Federal de 1988. 

Em menção a esse tópico, não se pode olvidar que, a ponderação entre os princípios 

em debate é medida que se faz necessária, cabendo ao intérprete a sua implementação no caso 

concreto. De outro giro, importante também lembrar que o próprio credor pode atravessar 

períodos dificultosos, cabendo a ele à proteção e à aplicação do princípio da dignidade 

humana. 

Para Alexi (2008, p.87), não existe a visão de complementariedade dos princípios em 

Prossegue evidenciando o dever ser de ambos  isto é, que as regras e os princípios expressam 

(ALEXI, 2008, p. 93): 

Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. 
Ambos podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, 
da permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto as regras, razões para 
juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécie muito diferente. A distinção 
entre regras e princípios é, portanto, uma distinção entre duas espécies de normas. 
(...) Toda norma é ou uma regra ou um princípio. 

Por fim, quanto a colisão entre princípios, a solução é dada através de modo diverso. 

Se há a colisão entre dois princípios, um dos dois princípios terá que ceder. Ou melhor, um 

princípio terá precedência sobre o outro, em determinadas condições. E, sobre outras 

condições, aplicar-se-  contudo, nem que o princípio 

cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de 

9  CONCLUSÃO 

Em se tratando do direito civil, pode ser denotada uma repersonalização ou 

despatrimonialização. Isto se dá a partir de uma mudança na forma no próprio Estado. 

O Estado Liberal, identificador de um individualismo exacerbado, garantido da 

liberdade formal, atravessa uma mudança para a busca da concretização dos direitos sociais. 

Dentre estes direitos estão, a dignidade a pessoa humana, o direito à moradia, à satisfação de 

necessidades mínimas, na realização da República. 
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No contexto de um direito civil voltado mais propriamente para a pessoa e não 

somente para o patrimônio e o individualismo, é que se assevera o Estatuto do patrimônio 

mínimo. Denota-se com isso que o Estatuto do Patrimônio mínimo não se esgota pelos 

diversos institutos estudados, mas também se identifica por eles. Assim, a proteção ao 

patrimônio mínimo não está atrelada à exarcerbação do indivíduo. Não se entende por voltar a 

um direito solitário do individualismo, patrimonialista.  

A estipulação do mínimo existencial, então, dirá respeito a sociedade e não se propõe 

aos extremos. O mínimo existencial não é menos e nem é ínfimo, seria então, um conceito 

apto a construção do razoável e do justo ao caso concreto. 

O conflito deve ser resolvido por meio de um sopesamento entre os interesses 

conflitantes. É o que deve haver, portanto, no caso concreto, ao analisar o conflito entre o 

direito constitucional à dignidade humana, garantindo-se o Estatuto do patrimônio mínimo 

existencial e, de outro lado, o direito à satisfação do crédito e das execuções judiciais. 

Enfim, não se pode olvidar que o Estatuto denotará reflexos no que pertine como 

consequências na execução judicial civil de créditos e direitos. Contudo, na ponderação entre 

esses valores deve ser exercida legitimamente pelo intérprete ou pelo jurista, desde que sem 

fraudes ou sem atos prejudiciais ao próprio ordenamento jurídico e à sociedade, e, em sendo o 

caso, devem buscar o favorecimento da satisfação de necessidades elementares, para atender 

aos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
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