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RESUMO 

 

O presente trabalho analisou a evolução histórica da responsabilidade pelas 

dívidas e buscou compreender seus atuais limites por meio da análise casuística de 

hipóteses de impenhorabilidade, tudo sob a ótica das teorias do mínimo existencial e 

do patrimônio mínimo.  

Primeiro, por meio da análise de acontecimentos históricos e de evoluções 

legislativas, buscou-se demonstrar como se assentou o regime da responsabilidade 

patrimonial no mundo e, principalmente, no direito brasileiro.  

Em seguida, pela exposição das origens e dos fundamentos das teorias do 

mínimo existencial e do patrimônio mínimo, pretendeu-se demonstrar a interseção 

de tais teses com o direito privado e com a responsabilidade patrimonial, ideias que 

justificam as exceções a esse regime.  

Por fim, por meio da análise de duas hipóteses de impenhorabilidade, quais 

sejam, o bem de família e o salário, buscou-se entender quais seriam os atuais 

limites dados à responsabilidade patrimonial pela jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, tudo sob a ótica do mínimo existencial e do patrimônio mínimo. 

 

 

Palavras-chave: Execução civil. Dívidas. Responsabilidade pessoal. 

Responsabilidade patrimonial. Mínimo existencial. Patrimônio mínimo. 

Jurisprudência. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work analyzed the historical evolution of the responsibility for the 

debts and sought to understand its current limits through the casuistic analysis of 

non-leviable assets hypotheses, all under the perspective of the theories of minimum 

existential and minimum patrimony. 

First, through the analysis of historical events and law evolution, it was sought 

to demonstrate how the regime of personal liability in the world and, mainly, in 

Brazilian law, was established. 

Then, by exposing the origins and foundations of the theories of minimum 

existential and minimum patrimony, it was intended to demonstrate the intersection of 

such theses with private law and with the personal liability, ideas that justify the 

exceptions to this rule. 

Finally, through the analysis of two hypotheses of non-leviable assets, namely, 

family welfare and wages, we sought to understand the current limits of liability for 

the Superior Court of Justice, all from the standpoint of minimum existential and 

minimum patrimony. 

 

 

Key-words: Execution for the collection of a claim. Debts. Personal liability. Minimum 

existential. Minimum patrimony. Jurisprudence. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica executiva, pautada no conflito de interesses entre credor e 

devedor, enfrentou, historicamente, profundas mudanças.  

Nos primórdios da história humana, dispunham os credores de poderes 

extravagantes para a busca de seu crédito, que viabilizavam, inclusive, o 

assassinato e a submissão à escravidão dos devedores, que, por sua vez, eram 

vistos como pessoas desprezíveis.  

Com o passar das gerações e com a racionalização das civilizações, essa 

dinâmica foi humanizada e novos mecanismos para a satisfação do crédito foram 

criados, advindo, sobretudo, do direito romano. Tal movimento instituiu dois grandes 

marcos racionais, quais sejam, a estatização do processo executivo e a 

responsabilidade patrimonial pelas dívidas, responsáveis pela amenização da 

execução para os devedores. 

Esses mecanismos mantiveram-se presentes em todos os sistemas jurídicos 

ocidentais e, especialmente com relação à responsabilidade patrimonial, verificou-se 

a sua constante limitação, o que se dava por meio da proteção legal de certos bens 

frente à execução (impenhorabilidades).   

Ainda, com o surgimento do Estado social e da constitucionalização dos 

direitos fundamentais e sociais, novos paradigmas surgiram para o direito privado e 

para o processo executivo, como é o caso do surgimento de teorias jurídicas que 

valorizavam os direitos humanos e a existência digna, como por exemplo a teoria do 

mínimo existencial. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi a grande responsável por impor 

tais discussões e transformações, sobretudo pela elevação da dignidade humana a 

pilar da república, pela previsão de garantias processuais fundamentais e pela 

limitação a direitos até então absolutos, como a propriedade, que deve ter uma 

função social. Também, graças à nova ordem constitucional, pôde surgir no Brasil 

novas teorias que pretendiam resguardar a dignidade material das pessoas e dos 

devedores, como é o caso da teoria do patrimônio mínimo.  

Diante de tal cenário, portanto, é que se encontra o embate de interesses 

entre credores e devedores na atualidade. De um lado, o devedor tem consigo todo 
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o delineamento histórico que o protegeu, como a expansão das impenhorabilidades 

e o surgimento das teorias mencionadas. De outro lado, o credor carrega um rol de 

direitos fundamentais igualmente relevantes, como o crédito (propriedade), o acesso 

à justiça e a duração razoável do processo.  

No presente trabalho pretendeu-se analisar de que modo a humanidade 

caminhou a tal ponto e, também, como, atualmente, a jurisprudência brasileira media 

os interesses em jogo no processo executivo, considerando os limites da 

responsabilidade patrimonial e as teorias do mínimo existencial e do patrimônio 

mínimo. 

Para tanto, o trabalho foi construído em três blocos.  

No primeiro, analisou-se historicamente a consagração da responsabilidade 

patrimonial no sistema jurídico brasileiro. A análise parte do regime de 

responsabilidade pessoal que existia na Roma antiga e caminha pela história até o 

regime do Código de Processo Civil de 2015. 

Já no segundo bloco, expôs-se as teorias de proteção à existência digna, 

quais sejam, o mínimo existencial e o patrimônio mínimo. Por meio do estudo da 

origem do Estado social e da explicação da construção de tais teorias, pretendeu-se 

expor como a doutrina brasileira as concebe em face do direito privado, sobretudo 

com relação à responsabilidade patrimonial. 

No terceiro e último bloco, foram analisadas as limitações legais da 

responsabilidade patrimonial e, por meio de análise jurisprudencial, procurou-se 

entender como são elas interpretadas para a composição dos interesses em conflito 

no processo executivo, tudo com atenção as teorias do mínimo existencial e do 

patrimônio mínimo.  

Com relação à metodologia, os dois primeiros blocos foram pautados 

exclusivamente pelo estudo bibliográfico, ao passo que, no terceiro bloco, utlizou-se, 

também, a análise casuística para a exposição das ideias, sobretudo com a 

pesquisa de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, em menor escala, do 

Supremo Tribunal Federal. 
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1 RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR: CONCEITO E 

PANORAMA HISTÓRICO 

 

A fim de compreender a dinâmica entre o processo executivo brasileiro e os 

limites da responsabilidade patrimonial (objetivo deste trabalho), convém, em 

primeiro lugar, estudar esse segundo instituto.  

Assim, pode-se entender a responsabilidade patrimonial como o 

direcionamento de uma execução forçada aos bens da pessoa obrigada pela dívida, 

estabelecendo, nas palavras de Araken de Assis, “a sujeição dos bens do devedor à 

excussão”1. É tal sujeitabilidade2 dos bens do devedor às ordens do juiz que viabiliza 

a satisfação do crédito executado. 

Importante pontuar que, curiosamente, a obrigação pela dívida e a 

responsabilidade por ela são conceitos que não se confundem3. A dívida representa 

a obrigação que o devedor deve adimplir, ao passo que, a responsabilidade apenas 

surge em caso de inadimplemento. É isso o que nos explica José Maria Câmara 

Júnior4: 

Obrigação e responsabilidade representam realidade distintas. Se o 
devedor cumpre espontaneamente a obrigação, o crédito existia e foi 
satisfeito, independentemente da responsabilidade. Percebe-se, com isso, 
que o crédito existe, mas não a responsabilidade. Esta somente terá lugar 
se estiver configurada a crise de adimplemento. 

 

Igual noção é dada por Marcelo Abelha, que, ao explicar a diferença entre 

débito e responsabilidade, pauta que o débito representa um dever de realizar 

alguma prestação e a responsabilidade, por sua vez, implica na sujeitabilidade do 

patrimônio do responsável pelo inadimplemento5. 

 Diante disso, vê-se que a responsabilidade patrimonial está condicionada ao 

inadimplemento de uma obrigação.   

Assim, perseguindo o objeto da presente pesquisa, é imprescindível que, 

primeiro, nos debrucemos sobre o direito das obrigações, ramo do direito civil 

                                                           
1  ASSIS, Araken de. Manual da execução. 19 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2017. p. 298. 
2  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 251. 
3  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al (Org.). Breves comentários ao novo código de processo 

civil. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2017-2018. 
4  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al (Org.). Breves comentários ao novo código de processo 

civil. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2017-2018. 
5  ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil. 6. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

p. 68. 
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responsável por estudar o fenômeno obrigacional e a dinâmica do inadimplemento e 

da responsabilidade do obrigado6.  

 Assim, dando início ao nosso estudo, é fundamental revivermos o conceito 

mais clássico de obrigação, trazido nas Institutas de Justiniano7, uma das obras 

jurídicas editadas quando da reestruturação do direito romano pelo imperador 

Justiniano: 

Obligatio est juris vinculum quo necessitate adstringimur alicujus solvendae 
rei secundum nostrae civitatis jura (A obrigação é um vínculo jurídico que 
nos impõe a necessidade de satisfazer ou pagar a outrem uma coisa 
segundo o direito de nossa cidade).8  

  

Como é sabido, tal conceito é abordado como uma norma geral de direito, ou 

seja, apresenta-se desvinculada de um ramo específico da ciência jurídica. Igual 

entendimento fora exarado por Silvio de Salvo Venosa9, que complementou a 

observação ao afirmar que “(...) a definição clássica ressalta em muito a figura do 

devedor, o lado passivo da obrigação, não se referindo ao lado ativo, credor”. 

  Não obstante ser, em última instância, o devedor o objeto de estudo do 

presente trabalho, cabe, para a máxima compreensão do fenômeno obrigacional (e 

da responsabilidade, como será oportunamente citado), trazer outros conceitos de 

obrigação da doutrina brasileira.  

 Nos mantendo fiéis aos clássicos, Clóvis Beviláqua10  ensina que: 

 

Obrigação é a relação transitória de direito, que nos constrange a dar, fazer 
ou não fazer alguma coisa, em regra economicamente apreciável, em 
proveito de alguém que, por ato nosso ou de alguém conosco juridicamente 
relacionado, ou em virtude da lei, adquiriu o direito de exigir de nós essa 
ação ou omissão.  

                                                           
6  Ressalta-se, contudo, que a responsabilidade patrimonial não advém apenas do inadimplemento 

obrigacional, sendo, também, necessárias menções a outros ramos do direito, tal como o direito 
processual, o que será feito adiante em momento oportuno. 

7  De acordo com o professor Rodrigo Arnoni Scalquette (SCALQUETTE, Rodrigo Arnoni. Lições 
sistematizadas de história do direito. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 43), o imperador romano 
Justiniano ordenou que se fizesse a reestruturação e reorganização do direito romano, confiando a 
tarefa a um colegiado de juristas da época. Tal reestruturação ficou conhecida como “Codificação 
Justinianeia” e, também como “Corpus Iuris Civilis”. Ainda de acordo com o citado professor, neste 
corpo normativo eram encontradas quatro obras, quais sejam, o “Codex”, o “Digesto”, as “Novelas” 
e, finalmente, as “Institutas”, que, segundo o professor Oswaldo Fróes “(...) têm caráter didático, 
com preceitos gerais de direito sobre diferentes matérias (...)” (FRÓES, Oswaldo. Direito 
Romano. 1. ed. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2004. p. 110).  

8  FRÓES, Oswaldo. Direito Romano. 1. ed. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2004. p. 171. 
9  VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos 

contratos. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 4. 
10  BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Obrigações. Edição Histórica. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977. 

p. 14, apud VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral 
dos contratos. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 5 
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Apesar de precisa, a definição de Clóvis Beviláqua não traz a consequência do não 

cumprimento de uma obrigação. Isso à vista, convém trazer a crítica feita pelo 

professor Washington de Barros Monteiro11 que, em seguida, elaborou seu conceito 

de obrigação:  

Obrigação é a relação jurídica, de caráter transitório, estabelecida entre 
devedor e credor e cujo objeto consiste numa prestação pessoal 
econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, 
garantindo-lhe o adimplemento através de seu patrimônio.  

  

Para nós, esse conceito é mais valioso, justamente em razão de acertar ao 

trazer a responsabilidade patrimonial em dois aspectos simultâneos, seja como 

garantia de que a obrigação será cumprida, seja como consequência de seu 

inadimplemento.  

Contudo, apesar de acertar nesse ponto, o conceito do professor Washington 

de Barros Monteiro deve ser compreendido além de sua literalidade, isso, pois, caso 

assim lido, pode levar à falsa impressão de que todo inadimplemento de obrigação 

gera responsabilidade patrimonial, o que não é verdade. 

 Basta pensarmos em uma obrigação de fazer ordinária (não personalíssima). 

O credor dessa obrigação é a pessoa que será favorecida por alguma ação do 

devedor, que, por sua vez, é obrigado a realizar tal ação em razão de algum vínculo 

jurídico (como, por exemplo, um contrato). Nesse cenário, caso haja o 

inadimplemento e o credor vá a juízo com a pretensão exclusiva de executar a 

obrigação, a legislação brasileira prevê outros institutos para a satisfação desse 

crédito12, como, por exemplo, a imposição de multas diárias.  

 Feita essa ressalva, voltemos à análise da responsabilidade patrimonial como 

causa (ou garantia) do inadimplemento das obrigações. 

                                                           
11  MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: direito das obrigações. 15. ed. São 

Paulo: Saraiva, 1979. p. 4-8, apud VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das 
obrigações e teoria geral dos contratos. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 5. 

12  O Código de Processo Civil de 2015 prevê, em alguns de seus artigos, um verdadeiro sistema de 
efetividade às decisões judiciais, pautado por um poder geral de cautela do magistrado. Quanto a 
isso, ressalta-se o disposto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual 
“o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV – 
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias 
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 
prestação pecuniária;” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 10 ago. 
2018). 
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Assim, voltando nossos olhos à história do instituto e no intuito de 

organizarmos o presente estudo, nos valemos da lição de José da Silva Pacheco13 

que, ao tratar sobre obrigação e execução, nos ensina que: “Em caso de 

inadimplemento, há, historicamente, dois sistemas: o de agir sobre a pessoa e os 

bens e o de agir somente sobre os bens”. Trata-se de uma nítida referência aos 

sistemas historicamente observados em Roma, que pautariam todo o direito 

ocidental ao longo da História. Vejamo-los.  

 

1.1 A RESPONSABILIDADE PESSOAL DO DEVEDOR NA HISTÓRIA ROMANA 

 

 Relativamente ao primeiro sistema (citado anteriormente como a execução 

“de agir sobre a pessoa e os bens” do devedor) ressalta-se seu pertencimento à 

época da Lei das XII Tábuas14, período conhecido como direito romano primitivo, 

arcaico ou pré-clássico15. 

 A Lei das XII Tábuas foi fruto de atritos políticos entre os plebeus e os 

patrícios (grupos da sociedade romana da época), principalmente em razão de os 

primeiros ostentarem um histórico de derrotas em processos judiciais, pois, à época, 

inexistiam regras preestabelecidas, o que favorecia a imposição do poder político 

dos patrícios16. 

Assim, em certa ocasião, os plebeus revoltaram-se e ameaçaram abandonar 

Roma, o que levaria à falta de mão de obra para os patrícios. Com isso, a principal 

demanda da plebe acabou sendo atendida, qual seja, a positivação das normas, o 

que acabaria por frear as constantes derrotas da plebe em processos judiciais17. 

                                                           
13  PACHECO, José da Silva. Tratado das execuções: ações executivas. 1. ed. Rio de Janeiro: 

Borsoi, 1959. p. 47. 
14  A Lei das XII Tábuas é, segundo Sílvio A. B. Meira, “a lei mais importante do período republicano” 

e suas disposições eram de direito público e de direito privado versando, exemplificativamente 
sobre matérias relativas a processo em geral, processo de execução, propriedade, posse e delitos 
(MEIRA, Sílvio. História e fontes do Direito Romano. 1. ed. São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 1966. p. 59 e 85). 

15  O período pré-clássico do direito romano inicia-se com a fundação da cidade, por Rômulo e Remo 
em 754 A.C., e se estende até o século II A.C. (SCALQUETTE, Rodrigo Arnoni. Lições 
sistematizadas de história do direito. São Paulo: Atlas, 2014. p. 24). 

16  SCALQUETTE, Rodrigo Arnoni. Lições sistematizadas de história do direito. 1. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. p. 25. 

17  SCALQUETTE, Rodrigo Arnoni. Lições sistematizadas de história do direito. 1. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. p. 25. 
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 Em razão desse episódio, editou-se a Lei das XII Tábuas, na qual foram 

codificadas regras costumeiras relativas a diversas áreas do direito, como nos 

explica Rodrigo Arnoni Scalquette18:  

 

A lei das XII Tábuas é o documento jurídico romano do período arcaico em 
que foram codificadas as regras costumeiras. As leis foram escritas em 12 
(doze) tábuas de madeira colocadas na entrada do fórum romano para que 
toda a população pudesse conhecê-las. É considerada a fonte de todo 
Direito Romano (fons omnis publici privatique iuris). Cada tábua se referiria 
a um assunto específico e possuía um título; vejamos a divisão: Tábua I: Do 
chamamento a juízo; Tábua II: Dos julgamentos e dos furtos; Tábua III: Dos 
direitos de crédito; Tábua IV: Do pátrio poder e do casamento; Tábua V: Da 
herança e das tutelas; Tábua VI: Do direito de propriedade e da posse; 
Tábua VII: Dos delitos; Tábua VIII: Dos direitos prediais; Tábua IX: Do 
direito público; Tábua X: Do direito sacro; Tabuas XI e XII: Sem título. 

 

Relativamente ao sistema previsto para satisfação de crédito (Tábua III), 

convém expor a verdadeira falta de humanidade no sistema executivo. Nesse 

sentido, Humberto Theodoro Júnior sintetizou tal período ao afirmar que “ao tempo 

da Lei das XII Tábuas, não se conhecia outra forma de execução que não fosse a 

pessoal” 19.  

As regras da terceira tábua refletiam a visão social que se tinha do devedor à 

época, perspectiva absorvida posteriormente na Idade Média, segundo a qual as 

dívidas eram uma consequência da irresponsabilidade do devedor e, assim sendo, 

mereciam punição exemplar20. Não é à toa que os devedores eram chamados de 

decoctus, palavra de cunho depreciativo cujo significado é falido, pessoa arruinada. 

 Tal sistema baseava-se na responsabilidade pessoal do devedor pelas 

dívidas, cuja principal consequência era a literal aquisição do corpo do devedor pelo 

credor, que o incorporava ao seu patrimônio, tudo a fim de satisfazer seu crédito, 

que poderia se dar por meio do trabalho forçado do devedor (servidão forçada), pela 

sua venda a terceiros ou, então, pela mera vingança privada.  

                                                           
18  SCALQUETTE, Rodrigo Arnoni. Lições sistematizadas de história do direito. 1. ed. São Paulo: 

Atlas, 2014. p. 25 
19  THEODORO JÚNIOR, Humberto. A execução de sentença e a garantia do devido processo 

legal. 1. ed. Rio de Janeiro: AIDE Ed., 1987. p. 88. 
20 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de 

empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2016. p. 
40. 
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Assim, o credor tornava-se dono do devedor, sendo-lhe permitido, como dito, 

além de submetê-lo à escravidão, matá-lo, pois, de acordo com Luiz Antonio 

Rolim21: 

Os escravos eram considerados uma ‘coisa’ (res), um objeto, e não 
gozavam de qualquer espécie de direito. Eram comprados e vendidos como 
simples mercadorias e seus proprietários (dominus) podiam abandoná-los, 
fustigá-los e mesmo matá-los, pois tinham sobre eles o poder de vida e 
morte. 

 

Ademais, na hipótese de concurso de credores, a alternativa dada pela lei 

também era absurda aos parâmetros atuais: permitia-se a cessão do corpo do 

devedor em tantos pedaços quantos fossem os credores. A regra era clara: 

 

Se muitos os credores, é permitido, depois do terceiro dia de feira, dividir o 
corpo do devedor em tantos pedaços quantos sejam os credores, não 
importando mais ou menos; se os credores preferirem, poderão vender o 
devedor a um estrangeiro; além do Tibre.22  

  

Sobre tal regra, o professor Rodrigo Arnoni Scalquette23 explica que:  

 

A regra previa a partilha do corpo do devedor em pedaços equivalentes ao 
número de credores, não importando cortar mais ou menos, isto é, poderia 
o maior credor ter satisfeita sua dívida com a menor parte do corpo do 
devedor. 

  

No entanto, para a ocorrência dessas consequências jurídicas (adjudicação 

do devedor ou a partilha de seu corpo), era necessária a obediência pelo credor (ou 

pelos credores) de um procedimento pré-estabelecido. Quanto a isso, Humberto 

Theodoro Júnior24 expõe que:  

 

[...] o vencedor da causa deveria aguardar o prazo de trinta dias (tempus 
iudicat) para que o vencido pudesse satisfazer a condenação. Passado, 
porém, esse termo sem que a sentença fosse cumprida, podia o credor dar 
início à execução forçada. O procedimento era acentuadamente privado, 
pois competia ao próprio credor conduzir o devedor à força até a presença 
do magistrado. Ali, ele segurava o condenado pelo corpo (manu iniciebat) e, 
observadas as palavras solenes recomendadas pela lei, requeria sua 
adjudicação, fundando-se na sentença anteriormente obtida. 

                                                           
21 ROLIM, Luiz Antonio. Instituições de Direito Romano. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008. p. 43 
22  FRÓES, Oswaldo. Direito Romano. 1. ed. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2004. p. 35. 
23  SCALQUETTE, Rodrigo Arnoni. Lições sistematizadas de história do direito. 1. ed. São Paulo: 

Atlas, 2014. p. 27. 
24 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A execução de sentença e a garantia do devido processo 

legal. 1. ed. Rio de Janeiro: AIDE Ed., 1987, p. 89. 
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 Após o credor seguir esse roteiro que, então, o devedor perderia seu status 

libertatis, ou seja, o direito de detenção sobre o próprio corpo.  

 Outrossim, lendo novamente a distinção feita alhures por José da Silva 

Pacheco, vê-se que não é apenas sobre a pessoa do devedor que recai a 

responsabilidade patrimonial neste sistema, mas, também, sobre seus bens.   

 Sobre isso, ao tempo de vigência da Lei das XII Tábuas, havia basicamente 

duas consequências para os bens do devedor, uma advinda da adjudicação de seu 

corpo e outra oriunda de um procedimento extrajudicial chamado pinoris capio.  

 A primeira consequência para os bens do devedor (advinda da perda da 

liberdade) consistia na sua transferência para o credor em razão do princípio da 

acessoriedade: adquirido o corpo do devedor (bem principal), adquiria-se também a 

propriedade de seus bens (bens acessórios). Tratava-se de pura aplicação da 

máxima romana accessorium sequitur principale, princípio ainda existente em nossa 

legislação25. 

 A segunda consequência, por sua vez, advinha de uma alternativa ao modelo 

de adjudicação do devedor, qual seja, uma “ação” chamada de legis actio per pinoris 

capionem, cujo caráter era de coerção ao pagamento da dívida e o enfoque eram os 

bens do devedor (e não seu corpo). 

 O exercício desse instituto também era sujeito a um certo procedimento, 

conforme explicado por Humberto Theodoro Júnior26, ao expor que: 

 

O credor pessoalmente, e conforme as solenidades preconizadas pela lei 
(GAIO, IV, 29, initio), procedia à apreensão dos bens do devedor, em 
presença de três testemunhas. Não se reclamava participação alguma nem 
do magistrado nem do devedor (GAIO, IV, 20). 

 

 Tratava-se, a bem da verdade, de verdadeiro uso da força privada autorizado 

pela lei, no qual tomava-se à força os bens do devedor para coagi-lo ao pagamento 

da dívida. Dessa forma, o instituto não viabilizava a satisfação direta do crédito, pois 

                                                           
25 O artigo 233 do Código Civil dispõe que “A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios 

dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do 
caso”. 

26 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A execução de sentença e a garantia do devido processo 
legal. 1. ed. Rio de Janeiro: AIDE Ed., 1987, p. 93. 
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não permitia que o credor alienasse os bens capturados, mas apenas retê-los 

enquanto não paga a dívida27.  

 A pignoris capio representou, a bem da verdade, certa evolução do processo 

executivo tradicionalmente visto no período da Lei das XII Tábuas, pois, inovou ao 

afastar a pena corporal do rito executivo até então conhecido. 

 No entanto, a pignoris capio não era a medida aplicável à coerção de 

adimplemento de toda e qualquer obrigação, mas tão somente ao cumprimento de 

certas obrigações públicas ou sacras, como nos explica Cândido Rangel 

Dinamarco28: 

Esse modus agendi podia ser empregado, por exemplo, pelos soldados 
para receber o aes equestre ou o aes hordiarum, dinheiro correspondente à 
obrigação que tinham os solteiros e viúvos ricos de fornecer cavalos e 
alimentos para o exército; podia ser empregado também pelo publicanus, 
que, tendo arrematado o direito aos tributos, assim forçava o contribuinte 
inadimplente ao pagamento; ou por quem houvesse vendido um animal 
para o sacrifício. 

 

 Ademais, tal evolução não foi tão expressiva, pois ainda subsistiam 

expressões vingativas na pignoris capio, como, por exemplo, a faculdade que o 

exequente possuía de destruir o bem apreendido após certo prazo, sem tirar 

qualquer proveito desse ato29.  

 Por fim, em razão da sistemática apresentada, segundo a qual as 

consequências do inadimplemento recaíam sobre o corpo do devedor, a sociedade 

romana acabou por desenvolver um instrumento jurídico que, de certo modo, 

atenuava tais consequências. Tratava-se de um contrato chamado nexum. 

 Por meio do nexum, o devedor insolvente obrigava-se a saldar a dívida com a 

prestação de serviços ao credor, como se seu servo fosse, tudo a fim de evitar os 

castigos corporais vigentes na Lei das XII Tábuas30.  

 No entanto, a História revela que diversos foram os abusos praticados pelos 

credores pactuantes do nexum, fato que, inclusive, contribuiu para a superação da 

responsabilidade pessoal do devedor, como será demonstrado a seguir. 

 

                                                           
27  THEODORO JÚNIOR, Humberto. A execução de sentença e a garantia do devido processo 

legal. 1. ed. Rio de Janeiro: AIDE Ed., 1987, p. 94. 
28  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 42. 
29  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 43 
30  SAMPAIO DE LACERDA, J.C. Manual de Direito Falimentar. 10 ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1978. p. 30. 
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1.2 A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR: DE ROMA AO REINO 

PORTUGUÊS 

  

 Como visto, o sistema executivo existente durante a vigência da Lei das XII 

Tábuas impulsionou a larga adoção do nexum na sociedade romana, que, por sua 

vez, foi fruto de diversos casos de abusos sofridos pelos devedores que se 

obrigaram como servos.  

 Assim, a fim de compreender como se deu a superação do sistema de 

execução pessoal para o de execução patrimonial, é importante trazer à tona um 

desses casos, qual seja, o do jovem Caius Publius.  

 Segundo consta, esse jovem romano contraiu empréstimo com um sujeito rico 

e conhecidamente pervertido, tudo a fim de quitar dívidas que assumiu para custear 

as despesas do funeral de seu pai31.  

 No entanto, ao tomar o empréstimo do citado homem, pactuou-se o nexum e 

o jovem Caius se obrigou a pagar a dívida por meio da prestação de serviços, como 

visto acima. Em razão disso, em um momento posterior, o sujeito, a fim de satisfazer 

seu desejo sexual, avançou sobre Caius, que se defendeu e impediu que o 

abusador alcançasse seu objetivo. Frustrado pelo fracasso, o sujeito passou a 

maltratar o jovem, fato que causou revolta à sociedade romana32.  

 Consequentemente, em razão de pressões sociais oriundas desse e de 

outros tantos casos similares, editou-se, em 428 a.C. a Lex Poetelia Papiria, que 

significou verdadeira revolução na sistemática executiva até então conhecida.  

 Dentre as inovações trazidas pela Lex Poetelia Papiria, destaca-se a vedação 

à celebração do nexum por homens livres33, instituindo-se que o devedor 

responderia pela dívida com seus bens, e não com seu corpo. Também, proibiu-se a 

morte, o acorrentamento e a possibilidade de venda do devedor como escravo34.  

 Dessa forma, como dito por Cândido Rangel Dinamarco, abriu-se o caminho 

para eliminar a execução corporal35 e, uma vez instituída a responsabilidade 

                                                           
31 SAMPAIO DE LACERDA, J.C. Manual de Direito Falimentar. 10 ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1978. p. 30. 
32 SAMPAIO DE LACERDA, J.C. Manual de Direito Falimentar. 10 ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1978. p. 30. 
33 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 43; MONTEIRO, Honório. Preleções de Direito Comercial. São Paulo: USP, 1937. p. 3. 
34 FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. 1. ed. v. 14. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 7. 
35 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 44. 
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patrimonial do devedor, surgiu a necessidade de se implementar mecanismos 

jurídicos que viabilizassem a expropriação patrimonial.  

 Neste sentido, foram editadas duas importantes leis romanas que 

transformaram o processo civil como conhecido, quais sejam a Lex Ebutia, por volta 

de 159 a.C e a Lex Iulia, por volta de 139 a.C. Tais normas foram responsáveis por 

simplificar os procedimentos conhecidos e, também, diminuir gradativamente a força 

privada executiva, por meio da promoção da atuação do magistrado nos 

procedimentos36. Via-se, portanto, o início da estatização do processo executivo.  

 Ademais, importantes institutos foram trazidos à ordem jurídica romana, 

advindos, sobretudo, da Lex Iulia.  

 Destaca-se, primeiramente, a missio in bona e a venditio bonorum37, que 

representam as fases de um procedimento a serviço dos credores para a 

arrecadação e venda dos bens do executado.  

 A missio in bona, primeira fase deste procedimento, era uma espécie de 

medida cautelar que se prestava a afastar o devedor da administração de seus 

bens, viabilizando aos credores a imissão na posse destes, tudo a fim de evitar o 

desvio patrimonial38. Nesta primeira etapa, era obrigatória a fixação de um edital 

com a notícia da situação, tudo a fim de oportunizar a algum interessado o 

pagamento da dívida. 

 Em seguida, decorrido o prazo previsto no edital, iniciava-se a segunda fase 

do procedimento, a já mencionada venditio bonorum. Por meio dela, os credores 

reuniam-se e escolhiam, dentre si, um responsável para listar e alienar os bens do 

devedor, pessoa a qual se denominava magister. Após a arrecadação e as vendas, 

o produto obtido era repartido entre os credores39.  

                                                           
36 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de 

empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2016. p. 
42; DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 1997. p. 44. 

37 Tais institutos também aparecem na doutrina como missio in possessionem, missio in bona e 
bonorum venditio. 

38 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de 
empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2016. p. 
43. 

39 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de 
empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2016. p. 
43 
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 Esse procedimento é, inegavelmente, parecido com o processo falimentar 

atual, regido pela Lei 11.101/2005, conforme comentou Cândido Rangel 

Dinamarco40 anos antes da citada lei: 

 

Esse procedimento lembra a falência atual, com a arrecadação e as 
atividades do síndico, mas dela difere num ponto fundamental (embora haja 
quem afirme o contrário), pois a importância da venda não era trazida à 
massa, pagando o comprador (bonorum emptor) ao magister: segundo a 
doutrina dominante, os pagamentos eram feitos pelo bonorum emptor 
diretamente aos credores, perante os quais se obrigava quando recebia o 
patrimônio do executado. 

  

 No mais, a Lex Iulia previu outro importante instituto à sistemática 

expropriativa, qual seja a cessio bonorum, por meio do qual o devedor, 

voluntariamente ofertava aos credores seu patrimônio, sem que eles pudessem 

recusar. Era, assim, verdadeiro direito potestativo do endividado.  

 Após a oferta, procedia-se a venda dos bens e, se o respectivo produto fosse 

insuficiente ao adimplemento da dívida, a execução continuava e recaía sobre bens 

futuros do devedor41. Importante ressaltar que, com a oferta dos bens aos credores, 

era permitido ao devedor ficar com o necessário à sua subsistência42, regra que, 

sem dúvidas, representa significativa inserção de humanidade na ordem jurídica 

romana e nos permite enxergar a semente do que hoje é a noção de 

impenhorabilidade. 

 Todos esses avanços representaram significativa inserção de racionalidade à 

ordem jurídica romana, sobretudo pela estatização do processo executivo e pela 

superação, em definitivo, da execução pessoal do devedor.  

 No entanto, como se sabe, apesar de sua grandiosidade, o Império Romano 

passou a ruir entre os séculos III e V d.C., sobretudo em razão da incapacidade do 

Estado de preservar sua unidade política e administrativa sobre o continental 

território do império43.  

                                                           
40  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 45 
41 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de 

empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2016. p. 
43. 

42  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
1997. p. 45. 

43  MOTA, Miriam Becho. BRAICK, Patrícia Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio. 1. 
ed. São Paulo: Moderna, 2005. p. 123. 
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 No plano econômico, a expressiva despesa pública com gastos militares 

provocou um imenso processo inflacionário e, paralelamente, o sistema 

escravagista, pilar da economia romana, estava com os dias contados em razão do 

crescimento do colonato44 como forma de trabalho45.  

 Outrossim, no plano social e cultural, as grandes migrações dos povos 

bárbaros46 para o território romano representavam uma ameaça. Em um primeiro 

momento, as invasões foram pacíficas. Pressionados pelas ofensivas dos hunos no 

leste europeu, diversos povos germânicos atravessavam as fronteiras de Roma e 

pediam proteção47. Contudo, dadas as gritantes diferenças culturais entre os súditos 

romanos e os povos bárbaros, que, diga-se de passagem, não conheciam a escrita 

e nem a organização estatal, os atritos tornaram-se violentos, sendo frequentes os 

episódios de batalhas e massacres entre os povos.  

 O ápice da fragilidade política romana no território europeu se deu em 395 

d.C., com a determinação, pelo imperador Teodósio, de divisão do império em 

Império Romano do Ocidente, com capital em Milão, e Império Romano do Oriente, 

sediado em Constantinopla, cidade que já era a capital do Império Romano desde 

330 d.C.48. 

 Ruralizado, politicamente fragilizado, culturalmente abalado e financeiramente 

quebrado, o Império Romano do Ocidente ruiu de vez em 476 d.C, com a deposição 

do imperador Rômulo Augústulo, episódio que marcou o início da Idade Média na 

Europa.  

 De um modo geral, no que toca à execução e à responsabilidade patrimonial, 

salienta-se o esquecimento dos marcos racionais desenvolvidos por Roma, o que 

                                                           
44 O colonato, segundo Myriam Mota e Patrícia Ramos Braick é “(...) um sistema de trabalho 

compulsório que se desenvolveu no período de degradação do Império Romano, quando 
camponeses empobrecidos passaram a trabalhar como colonos nos domínios dos grandes 
proprietários. Esses latifundiários ofereciam terra, proteção e parte dos rendimentos da produção 
aos colonos, que não podiam abandonar a propriedade e transmitiam aos filhos a condição de 
servos” (MOTA, Myriam Becho. BRAICK, Patrícia Ramos. História: das cavernas ao terceiro 
milênio. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2005. p. 124). 

45  MOTA, Miriam Becho. BRAICK, Patrícia Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio. 1. 
ed. São Paulo: Moderna, 2005. p. 124. 

46  Dentre esses povos destacam-se os suevos, burgúndios, vândalos, visigodos, ostrogodos e os 
saxões.  

47  PILETTI, Nelson. ARRUDA, José Jobson de Andrade. Toda a história: Das origens da 
humanidade à Idade Moderna. 1. ed. São Paulo: Ática, 2008. p. 85. 

48  MOTA, Miriam Becho. BRAICK, Patrícia Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio. 1. 
ed. São Paulo: Moderna, 2005. p. 124. 
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perdurou até o século XII, com a retomada do direito romano na Europa, sobretudo 

pela Universidade de Bolonha49. 

 Ainda, após a queda do Império Romano do Ocidente, os povos bárbaros 

puderam se assentar em definitivo em seu território, fato que favoreceu o 

esquecimento de diversas conquistas do direito romano. Todavia, a tradição jurídica 

dos bárbaros, apesar de menos racional e evoluída que dos romanos, trouxe à 

Europa diversos institutos e práticas não conhecidas pelos romanos. É dessa 

mistura de pensamentos jurídicos que resultou a chamada matriz romano-germânica 

do direito50. 

 Relativamente à execução, aponta-se o extremado individualismo dos povos 

bárbaros, fato que impedia a intervenção do Estado no processo executivo. Isso 

importa dizer que, diferentemente dos povos romanos, os bárbaros não aceitavam 

conferir a um juiz o poder de autorizar ou dirigir a execução, sendo, para eles, a 

voluntária submissão do devedor a grande característica do processo executivo51, o 

que se dava por meio da aceitação de cláusulas executivas nos contratos firmados. 

 Foi dessa concepção, inclusive, que nasceu o título executivo, conforme 

explica Candido Rangel Dinamarco52: 

 

Por influência do direito germânico, os negócios entre particulares poderiam 
conduzir diretamente à execução forçada, sem prévia cognição, se 
consubstanciados em instrumentos de determinados tipos. 

  

 No mais, relativamente à responsabilidade patrimonial, os bárbaros ainda 

conheciam a execução pessoal do devedor, ficando a critério do credor escolher 

entre a execução corporal ou patrimonial, havendo, inclusive, a penhora sobre seres 

humanos entre os bárbaros mais primitivos53.  

 Mais à frente, em razão de todos os eventos narrados, a história ocidental 

avança para a Idade Média, período marcado pelo feudalismo, pela intensa 

                                                           
49  FRÓES, Oswaldo. Direito Romano. 1. ed. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2004. p. 110. 
50  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 52. 
51  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 53. 
52  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 58. 
53  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 52. 
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fragmentação política, pela influência religiosa e pela regressão da atividade 

mercantil54. 

 Durante esse período, imperava o direito consuetudinário nos feudos e 

reinos55 e, com isso, diversos avanços civilizatórios e racionais romanos caíram no 

esquecimento, fazendo com que a responsabilidade pessoal voltasse a conviver 

com a responsabilidade patrimonial56.  

 Pelo que consta, à época, a execução pessoal consistia no aprisionamento do 

devedor, o que se fazia publicamente. No entanto, tal penalidade não era imposta a 

todo e qualquer devedor.  

 Como em Roma, pensava-se que o devedor falido era uma pessoa que 

merecia ser castigada e, diante dessa premissa, algumas pessoas eram imunes ao 

aprisionamento, como por exemplo os idosos e devedores de boa-fé57. Igualmente, 

dada a organização social medieval, dividida em estamentos rígidos sem 

possibilidade de ascensão social, outras figuras eram protegidas da execução 

pessoal, como aquelas de elevada posição social58, como o senhor feudal, os 

nobres e membros do alto clero. 

 Em seguida, notadamente a partir do século IX, o Ocidente vivenciou um 

processo que fez renascer o comércio, a circulação de riquezas e o desenvolvimento 

do direito comercial, sobretudo em razão das cruzadas, do crescimento populacional 

e da reurbanização59. 

 A maior expoente desse processo foi a cidade italiana de Veneza, que, 

conforme explicam João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea60: 

 

                                                           
54  SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de 

empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2016. p. 
44. 

55  PILETTI, Nelson. ARRUDA, José Jobson de Andrade. Toda a história: Das origens da 
humanidade à Idade Moderna. 1. ed. São Paulo: Ática, 2008. p. 143. 

56  SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de 
empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2016. p. 
45. 

57  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
1997. p. 61. 

58  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
1997. p. 61. 

59 PILETTI, Nelson. ARRUDA, José Jobson de Andrade. Toda a história: Das origens da 
humanidade à Idade Moderna. 1. ed. São Paulo: Ática, 2008. p. 131. 

60 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de 
empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2016. p. 
45. 
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[...] era o empório mundial, grande centro da indústria e do comércio, a 
potência intermediária entre Roma e Bizâncio. Constituiu, na época, na mais 
esplêndida cidade europeia, aquela que ditava a moda e os costumes, sede 
do prazer – somente suplantada por Paris no final do Século XVII. 

 

 Nesse período, significantes foram os avanços jurídicos para a relação entre 

credores e devedores, destacando-se a elaboração de diversos institutos 

relacionados à insolvência hoje presentes, como por exemplo o período suspeito da 

falência, a classificação de créditos e a assembleia de credores61.  

 No entanto, ainda se via o devedor como uma pessoa desprezível que 

merecia punição, pensamento que legitimava a execução pessoal. Nesse sentido, 

destaca-se a criminalização da falência na cidade de Florença em 128662 e, 

também, o costume florentino de expor publicamente retratos dos devedores, tudo 

no intuito de humilhá-los63 (pena de infâmia). 

 Adiante, nos séculos XI e XII, sob o clima renascentista que pairava na 

Europa, vivenciou-se o resgate do direito romano. Tal redescoberta, segundo José 

Roberto de Castro Neves, foi conveniente às classes em ascensão da época, quais 

sejam, os comerciantes e a Igreja Católica64.  

 Isso, pois, para os comerciantes, era necessário que houvesse uma 

linguagem jurídica comum aplicável aos negócios, o que facilitava a vida mercantil e 

conferia segurança jurídica. No entanto, para a Igreja, o direito romano representava 

uma tecnologia de solução de conflitos que não dependia da força militar, fato que 

qualificava o clero a disputar poder com os senhores feudais e reis, já que a Igreja 

não dispunha de poderio bélico. 

 Diante desse cenário, a Europa passou a reestudar o direito romano, 

sobretudo na Universidade de Bolonha, na Itália, e diferente não foi com o recém-

criado Reino de Portugal, que se alinhou, desde logo, com o resgate do pensamento 

jurídico romano65. 

                                                           
61  SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de 

empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2016. p. 
46. 

62  SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de 
empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2016. p. 
47. 

63  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
1997. p. 61. 

64  NEVES, José Roberto de Castro. Como os advogados salvaram o mundo. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2018. p. 50. 

65  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
1997. p. 63. 
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 Com isso, a produção normativa portuguesa baseou-se, quase que 

inteiramente, no direito romano e no direito canônico e, relativamente à execução e 

responsabilidade, houve, logicamente, o resgate dos institutos jurídicos romanos.  

 Isso se verifica nas Ordenações do Reino66, editadas nos séculos XV e XVI, 

que, como concebido em Roma, previam a estatização do processo executivo, a 

responsabilidade patrimonial e, nesse aspecto, a existência de bens impenhoráveis 

e o leilão dos bens penhorados67. 

 Tais normas vigeram no Brasil até 1850 e influenciaram toda a sistemática 

executiva brasileira, fato que justifica a influência romana em nosso direito e a 

adoção do regime da responsabilidade patrimonial pelas dívidas, sendo, portanto, 

conveniente o exame da evolução desse instituto nos diplomas processuais 

brasileiros. Vejamos a seguir.  

 

1.3 A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL NOS DIPLOMAS PROCESSUAIS DO 

BRASIL 

 

 Como visto, nosso direito tem como alicerce o pensamento jurídico romano, 

sobretudo em razão do estudo do direito romano por Portugal no final da Idade 

Média. Assim, alguns institutos desenvolvidos e aperfeiçoados em Roma sempre 

estiveram presentes em nosso ordenamento. É esse o caso da responsabilidade 

patrimonial, que sempre existiu no Brasil68 e evoluiu de forma sempre convergente à 

humanização. 

 Neste sentido, iniciamos nossa análise pelo Regulamento 737, de 1850. Tal 

norma substituiu as Ordenações do Reino, vigentes até o ano de sua edição, e 

tratou inicialmente da nova sistemática conferida ao processo comercial e, a partir 

de 1890, passou a ser aplicado também ao processo civil69. 

                                                           
66  Tais ordenações são dividias em Ordenações Afonsinas (editadas em 1446), Manoelinas (editadas 

em 1512) e Filipinas (editadas em 1527). 
67  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 68. 
68  Igualmente, o processo executivo brasileiro sempre foi monopólio estatal, jamais existindo em 

nosso país a figura do Oficial de Justiça ligado ao Poder Executivo. (DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 78). 

69  Em 1890, editou-se o decreto nº 763, que estendeu ao processo civil as disposições do 
Regulamento 737 (DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Malheiros, 1997. p. 70). 
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 Para o que importa, cumpre dizer que o Regulamento 737 manteve os 

avanços civilizatórios romanos, sobretudo em razão da manutenção da estatização 

do processo executivo e da inexistência de previsão de medidas de execução 

corporal pelas dívidas70. 

 Ademais, o Regulamento também previa a existência de bens impenhoráveis 

(artigos 529, 530 e 53171), rol que, embora configure um importante avanço racional 

e civilizatório, menciona a escravidão, que, infelizmente, pautou a mão de obra do 

modelo econômico brasileiro da época.  

 Observada a ressalva acima, denota-se que o rol de impenhorabilidades do 

Regulamento 737 é, em essência, parecido com o que hoje vige no artigo 833 do 

Código de Processo Civil de 201572, que será melhor estudado no momento 

oportuno. 

 Mais à frente, já no século XX, surgiram diversos outros diplomas legislativos 

que dispunham sobre a execução civil, como os Códigos Estaduais de Processo 

                                                           
70  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 72. 
71  “Art. 529. Não podem ser absolutamente penhorados os bens seguintes: §1.º Os bens 

inalienaveis. §2.º Os ordenados e vencimentos dos Magistrados e empregados publicos. §3.º Os 
soldos e vencimentos dos militares. §4.º As soldadas da gente de mar, e salarios dos guardas-
livros, feitores, caixeiros e operarios. §5.º Os equipamentos dos militares. §6.º Os utensilios e 
ferramentas dos mestres e officiaes de officios mecanicos, que forem indispensaveis ás suas 
occupações ordinarias. §7.º Os materiaes necessarios para as obras. §8.º As pensões, tenças e 
montepios, inclusive o dos Servidores do Estado. §9.º As sagradas Imagem e ornamentos de altar, 
salva a disposição do artigo seguinte § 1.º §10. Os fundos sociaes pelas dividas particulares do 
socio §11. O que fôr indispensavel para a cama, vestuario do executado e de sua familia, não 
sendo precioso. §12. As provisões de comida que se acharem na casa do executado.  

 Art. 530. São sujeitos á penhora, não havendo absolutamente outros bens: §1.º As sagradas 
Imagens e ornamentos de altar si forem de grande valor. §2.º O vestuario que os empregados 
publicos usam no exercicio das suas funcções. §3.º Os livros dos Juizes, Professores, Advogados 
e estudantes. §4.º As machinas e instrumentos destinados ao ensino, pratica ou exercicio das 
artes liberaes e das sciencias. §5.º Os fructos e rendimentos dos bens inalienaveis. §6.º Os fundos 
liquidos que o executado possuir na companhia ou sociedade commercial a que pertencer.  

 Art. 531. Os bens especificados nos paragraphos seguintes só podem ser penhorados verificando-
se as clausulas que nelles se contêm: §1.º Os bens particulares dos socios por dividas da 
sociedade, depois de executados primeiramente todos os bens sociaes (art. 350 Codigo). §2.º As 
machinas, escravos, bois, cavallos que forem effectiva e immediatamente empregados nas 
fabricas de mineração, assucar, lavoura de cannas, sendo penhorados juntamente com as 
mesmas fabricas (Lei de 30 de Agosto de 1833). §3.º Os navios, guardada a disposição do art. 
479 e seguintes do Codigo.” (BRASIL. Decreto nº 737, de 25 de novembro de 1850. Determina a 
ordem do Juizo no Processo Commercial.. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DIM/DIM0737.htm>. Acesso em: 16 set. 
2018.) 

72  BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da 
 União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 10 ago. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#art350
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM46.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#art479
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#art479
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Civil, promulgados entre 1905 (Pará) e 1930 (São Paulo, Espírito Santo e Paraíba73), 

que coexistiram com o Regulamento 737 e inauguraram a fase de descentralização 

legislativa em matéria processual, códigos estaduais estes que não serão objeto de 

uma análise pormenorizada, pois esta foge ao objeto central da presente pesquisa. 

 No entanto, segundo Candido Rangel Dinamarco, apesar das novas normas, 

a essência do sistema executivo não foi substancialmente alterada, havendo, 

apenas, a introdução de aperfeiçoamentos procedimentais, já que o Regulamento 

737 contava, à época, com mais de meio século74. Com isso, a responsabilidade 

patrimonial manteve-se incólume. 

 Em seguida, em razão das dificuldades práticas decorrentes da existência 

simultânea de diversos diplomas processuais, adotou-se, na Constituição Federal de 

1934, a unidade legislativa em matéria processual, cabendo à União a estruturação 

de um Código de Processo Civil, o que se deu em 1939 e marcou o fim da fase de 

descentralização legislativa. 

 Fruto do desenvolvimento da ciência processual, o Código de 1939 foi 

pautado pela simplificação procedimental e pela adoção de princípios desenvolvidos 

pelos mestres processualistas europeus, como por exemplo o princípio da oralidade, 

da identidade física do juiz, do livre convencimento e da celeridade75.  

 Nesse estágio de evolução, portanto, impensável seria a revogação da 

responsabilidade patrimonial, que foi mantida, conforme se via nos artigos 918 e 

88876. 

 Assim, instituída a responsabilidade patrimonial pelas dívidas, havia no 

Código de 1939 detalhado tratamento acerca de temas afetos à sistemática 

expropriativa, com diversas disposições sobre penhora (artigos 927 a 956), 

                                                           
73  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 74. 
74  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 74. 
75  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 76. 
76  “Art. 918. Na execução por quantia certa, o devedor será citado para, em vinte e quatro (24) horas, 

contadas da citação, pagar, ou nomear bens a penhora, sob pena de serem penhorados os que se 
lhe encontrarem.” 

 “Art. 888. Ficarão sujeitos à execução os bens: I – do sucessor singular, se se tratar de ação real; 
II – do sócio, nos têrmos da legislação civil e comercial; III – do vencido, quando em poder de 
terceiro; IV – da mulher casada, nos casos em que os seus bens próprios, ou a sua meação, 
respondam pela dívida; V – alienados ou hipotecados em fraude de execução.” (BRASIL. Decreto-
lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. Lex. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso em: 16 set. 
2018). 
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avaliação dos bens penhorados (artigos 957 a 962), leilão e arrematação (artigos 

963 a 980) e adjudicação (artigos 981 a 985)77. 

 Igualmente, institutos de proteção do devedor foram previstos, como por 

exemplo o bem de família voluntário (artigo 647), o princípio da menor onerosidade 

na execução (artigo 903) e o instituto da remição (artigo 986)78. 

 Ademais, o Código de Processo Civil de 1939 herdou do Regulamento 737 a 

previsão de bens absolutamente e relativamente impenhoráveis (artigos 942 e 

94379). 

                                                           
77  BRASIL. Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. Lex. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso 
em: 16 set. 2018. 

78  “Art. 647. A instituição do bem de família far-se-á por escritura pública, declarando o instituidor que 
determinado prédio se destina a domicílio de sua família e ficará isento de execução por dívidas.” 

 “Art. 903. Quando por vários meios se puder executar a sentença, o juiz mandará que a execução 
se faça pelo modo menos oneroso para o executado.” 

 “Art. 986. Realizada a praça, o executado poderá, até a assinatura do auto de arrematação ou até 
que seja publicada a sentença de adjudicação, remir todos os bens penhorados ou qualquer deles, 
oferecendo preço igual ao da avaliação, si não tiver havido licitantes, ou ao do maior lanço 
oferecido. § 1º Igual direito caberá ao cônjuge, aos descendentes ou acendentes do executado. § 
2º Na falência do devedor hipotecirio, o direito de remissão transferir-se-á à massa. (BRASIL. 
Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. Lex. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso em: 16 set. 
2018). 

79  “Art. 942. Não poderão absolutamente ser penhorados: I – os bens inalienáveis por fôrça de lei; II 
– as provisões de comida e combustíveis necessários à manutenção do executado e de sua 
família durante um mês; III – o anel nupcial e os retratos de familia; IV – uma vaca de leite e outros 
animais domésticos, à escolha do devedor, necessários à sua alimentação ou a suas atividades, 
em número que o juiz fixará de acordo com as circunstâncias; V – os objetos de uso doméstico, 
quando evidente que o produto da venda dos mesmos será ínfimo em relação ao valor de 
aquisição, VI – os socorros em dinheiro ou em natureza, concedidos ao executado por ocasìão de 
calamidade pública; VII – os vencimentos dos magistrados, professores e funcionários públicos, o 
soldo e fardamento dos militares, os salários a soldadas, em geral, salvo para pagamento de 
alimentos à mulher ou aos filhos, quando o executado houver sido condenado a essa prestação; 
VIII – as pensões, tenças e montepios percebidos dos cofres públicos, de estabelecimento de 
previdência, ou provenientes da liberalidade de teceiro, e destinados ao sustento do executado ou 
da família ; IX – os livros, máquinas, utensílios e instrumentos necessários ou úteís ao exercício de 
qualquer profissão ; X – o prédio rural lançado para efeitos fiscais por valor inferior ou igual a dois 
contos de réis (2:000$0), desde quo o devedor nele tenha a sua morada e o cultive com o trabalho 
próprio ou da família ; XI – os materiais necessários para obras em andamento, salvo se estas 
forem penhoradas. XII, os fundos sociais, pelas dívidas particulares do sócio, não compreendendo 
a isenção os lucros líquidos verificados em balanço; XIII, separadamente, os móveis, o material 
fixo e rodante das estradas de ferro, e os edifícios, maquinismos, animais e accessórios de 
estabelecimentos de indústria extrativa, fabril, agrícola outras, indispensáveis ao seu 
funcionamento; XIV, seguro de vida; XV, o indispensável para a cama e vestuário do executado, 
ou de sua família, bem como os utensílios de cozinha. 

 Art. 943. Poderão ser penhorados, à falta de outros bens: I – os frutos e rendimentos dos bens 
inalienáveis, salvo se destinados a alimento de incapazes ou de mulheres viúvas ou solteiras; II – 
os fundos líquidos que possuir o executado em sociedade comercial." (BRASIL. Decreto-lei nº 
1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. Lex. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso em: 16 set. 
2018). 
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 Diante disso, percebe-se que o Código de Processo Civil de 1939 assentou, 

com propriedade e detalhamento, duas das maiores conquistas civilizatórias 

relativas à responsabilidade por dívidas, quais sejam, o monopólio estatal do 

processo executivo e a responsabilidade patrimonial.  

 Outrossim, viu-se, também, a positivação da tendência histórica de mitigação 

e atenuação da situação do executado que, segundo Candido Rangel Dinamarco, 

desenvolveu-se com a estatização do poder de executar80. 

 Foi sob este sentimento que se editou o segundo Código de Processo Civil do 

Brasil, em 1973, que, relativamente à execução, fez algumas alterações, sendo a 

mais notável a equiparação dos títulos executivos judiciais aos extrajudiciais81.  

 Quanto à responsabilidade patrimonial, o Código de 1973 previu um capítulo 

inteiro a seu respeito (Capítulo IV, inserido dentro do Livro II, relativo ao processo de 

execução), no qual destacam-se as regras previstas nos artigos 591 e 59282 que 

previam a sujeição dos bens do devedor à força executiva judicial. 

 Do mesmo modo, à luz da tradição processual que se impunha desde o 

Regulamento 737, o CPC de 1973 previu a impenhorabilidade absoluta e relativa de 

alguns bens (artigos 649 e 65083). 

                                                           
80  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 78. 
81  DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p. 79. 
82  “Art. 591. O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens 

presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 
 Art. 592. Ficam sujeitos à execução os bens: I - do sucessor a título singular, tratando-se de 

execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória; II - do sócio, nos termos da lei; III - 
do devedor, quando em poder de terceiros; IV - do cônjuge, nos casos em que os seus bens 
próprios, reservados ou de sua meação respondem pela dívida; V - alienados ou gravados com 
ônus real em fraude de execução.” (BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o 
Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 jan. 1973. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869impressao.htm>. Acesso em: 16 set. 2018). 

83  “Art. 649. São absolutamente impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato 
voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, pertences e utilidades domésticas que 
guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou 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, 
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 
montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor 
e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 
observado o disposto no § 3o deste artigo; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os 
utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer 
profissão; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se 
essas forem penhoradas; 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 - até o limite de 40 (quarenta) 
salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. XI - os recursos públicos do 
fundo partidário recebidos, nos termos da lei, por partido político. § 1o  A impenhorabilidade não é 
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 Também, seguindo o Código de 1939, o Código de Processo de 1973 previa 

o princípio da menor onerosidade para o devedor (artigo 62084) e, originalmente, o 

instituto da remição (artigo 78785), que, em 2006, foi revogado.  

 Após quase duas décadas de vigência do Código de Processo Civil de 1973, 

foi promulgada a Constituição Federal de 1988, que impulsionou a marcha que o 

processo civil tomava no sentido de humanização da execução.  

 Por meio da nova Constituição, o humanismo consagrou-se na ordem jurídica 

brasileira, sobretudo pela elevação do princípio da dignidade da pessoa humana a 

fundamento do Estado brasileiro (artigo 1º, inciso III, da CF/8886) e da previsão de 

garantias processuais, como o princípio do juiz natural, o devido processo legal, o 

contraditório e a ampla defesa.  

 Foi sob a influência de tal cabedal principiológico processual e humanista que 

se assentou o Código de Processo Civil de 2015, que, segundo Humberto Theodoro 

Júnior, “dispensou grande atenção à constitucionalização do processo, dedicando 

seus 12 artigos iniciais para definir aquilo que denominou de Normas Fundamentais 

                                                                                                                                                                                     
oponível à cobrança do crédito concedido para a aquisição do próprio bem. § 2o  O disposto no 
inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento de prestação 
alimentícia. § 3o  (VETADO). 

 Art. 650.  Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos bens 
inalienáveis, salvo se destinados à satisfação de prestação alimentícia.” (BRASIL. Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, 
DF, 17 jan. 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869impressao.htm>. 
Acesso em: 16 set. 2018). 

84  “Art. 620. Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se 
faça pelo modo menos gravoso para o devedor.” (BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
Institui o Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 jan. 1973. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869impressao.htm>. Acesso em: 16 
set. 2018). 

85  “Art. 787. É lícito ao cônjuge, ao descendente, ou ao ascendente do devedor remir todos ou 
quaisquer bens penhorados, ou arrecadados no processo de insolvência, depositando o preço por 
que foram alienados ou adjudicados.  
Parágrafo único. A remição não pode ser parcial, quando há licitante para todos os 
bens.” (BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Lex. 
Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 jan. 1973. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869impressao.htm>. Acesso em: 16 set. 2018). 

86  “Art. 1º 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: (...) III - a dignidade da pessoa humana;” (BRASIL. Constituição, 1988. 
Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: 
<http:www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituição/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 27 set. 
2018). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-1047-06.htm
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do Processo Civil”87, dentre as quais se destaca a obrigação do juiz de resguardar a 

dignidade da pessoa humana ao aplicar o ordenamento jurídico (artigo 8º88). 

 Assim, dando continuidade à consagração dos direitos humanos na ordem 

nacional, o CPC atual manteve, em essência, toda a sistemática que atenuou a 

execução para o devedor, mantendo a previsão de regras voltadas à subsistência 

digna do obrigado. 

 É o caso, por exemplo, da reiteração do princípio da menor onerosidade 

(artigo 80589), da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência aos 

beneficiários da justiça gratuita (artigo 98, §3º90) e da previsão de bens 

impenhoráveis (artigos 833 e 834), cujo estudo se dará em momento oportuno.  

 No entanto, esse movimento também foi positivo para o credor, pois, em 

certas situações, normas protetivas foram balizada para, em nome da duração 

razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF91 e artigo 4º, do CPC92), o 

direito de crédito ser melhor atendido.  

                                                           
87 THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito 

processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56. ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 27. 

88  “Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem 
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (BRASIL. Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, 
DF, 17 mar. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 25 set. 2018). 

89  “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que 
se faça pelo modo menos gravoso para o executado.” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 
2015. Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. 
Acesso em: 25 set. 2018). 

90  “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade 
da justiça, na forma da lei. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 
se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor 
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” 
(BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da 
União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 25 set. 2018). 

91  “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: (...) LXXVIII a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação.” (BRASIL. Constituição, 1988. Constituição: República 
Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: 
<http:www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituição/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 27 set. 
2018). 

92  “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 
atividade satisfativa.” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
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 É o que houve com o princípio da menor onerosidade, que, se alegado pelo 

devedor, deve vir acompanhado da demonstração de qual seria a medida menos 

agressiva, sob pena de manutenção dos atos já praticados (artigo 805, parágrafo 

único93).  

 Outrossim, no tocante à responsabilidade patrimonial, o Código de 2015 

manteve, em seu artigo 78994, a redação do artigo 591 do CPC de 1973, segundo o 

qual “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o 

cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”95. 

 A clareza da regra não é total, pois, se lida de forma desatenta, a sua parte 

final pode causar certa confusão, motivo pelo qual colacionamos a lição de Mário 

Luiz Delgado96, segundo o qual: 

 

A referência a “bens presentes e futuros” não diz respeito à data de 
aquisição, se anterior ou posterior ao débito, mas à data de alienação. Ou 
seja, todos os bens que o devedor já possuía e os adquiridos a partir da 
data de constituição do débito poderão ser arrecadados para o pagamento 
dos credores. A alienação de qualquer bem a partir dessa data é passível 
de invalidação, nos casos de fraude contra credores, ou de declaração de 
ineficácia, nas situações de fraude à execução. 

 

 Feita tal ressalva, percebe-se que a regra do artigo 789 não inova o que já 

fora estudado, no sentido de que a execução recai sobre todos os bens do obrigado 

pelo débito, observadas as restrições estabelecidas em lei, e.g., bens impenhoráveis 

ou públicos. 

 Ademais, como visto, o tratamento dado à responsabilidade patrimonial no 

atual Código é fruto de um delineamento histórico do processo executivo brasileiro, 

                                                                                                                                                                                     
Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 25 set. 
2018). 

93  “(...) 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.” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 
Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 25 set. 
2018). 

94  Redação do caput do artigo 789: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e 
futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” (Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, 
DF, 17 mar. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 25 set. 2018). 

95  BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da 
União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 25 set. 2018. 

96  ALVIM, Angélica Arruda et al. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 903. 
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no qual instituiu-se a tradição de proteção ao executado, sobretudo em razão da 

influência dos direitos humanos no nosso ordenamento.  

 Com isso em mente, é justificável a afirmativa de Mário Luiz Delgado, 

segundo o qual a responsabilidade patrimonial é limitada por normas que levam em 

consideração a concretização dos princípios da dignidade da pessoa humana e do 

mínimo existencial97. 

 Assim, continuando a presente pesquisa, se mostra relevante o estudo desse 

último princípio que, como será visto, baliza as normas e decisões que relativizam a 

responsabilidade patrimonial e concretizam o sistema de proteção do executado no 

Brasil.  

 

  

                                                           
97 ALVIM, Angélica Arruda et al. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2016. 

p. 903. 
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2 O MÍNIMO EXISTENCIAL E O PATRIMÔNIO MÍNIMO 

 

 A responsabilidade patrimonial no Brasil, conforme demonstrado, nunca foi 

absoluta. A sujeição dos bens do devedor à força executiva judicial sempre foi 

limitada, havendo, desde o Regulamento 737, de 1850, a proteção de alguns bens 

relacionados ao trabalho, à moradia, ao estudo e às relações familiares do devedor. 

 A ratio legis de tal limitação é, portanto, a proteção a um mínimo capaz de 

conferir ao executado uma existência digna. Essa noção historicamente se verificou 

(basta lembrarmos da Lex Poetelia Papiria, que em 428 a.C. proibiu a execução 

corporal), mas apenas recentemente houve o estudo do que seria o mínimo 

existencial e elaboração da tese do patrimônio mínimo, sendo, assim, conveniente a 

análise das suas origens e conceitos, tudo com a devida profundidade a que a 

presente pesquisa permite. 

 

2.1 ORIGEM E CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL: A DOUTRINA ALEMÃ. 

 

O mínimo existencial é uma norma jurídica cuja definição não é homogênea 

entre a doutrina.  

Assim, no intuito de melhor compreender o que é o mínimo existencial, 

imprescindível que estudemos sua origem, que remonta à constitucionalização do 

Estado social.  

Até meados do século XIX, a maior parte das nações ocidentais vivia o 

modelo liberal (ou burguês) de Estado, pautado pela constitucionalização da 

proteção das liberdades individuais.  

Essa estrutura jurídica instituía a igualdade formal entre os cidadãos, mas, em 

contrapartida, fechava os olhos às desigualdades que se verificavam na vida real, 

como por exemplo os efeitos do abuso do poder econômico e o desamparo de 

grupos sociais mais fracos (e.g., crianças, idosos, deficientes, etc.). 

Em razão dessas omissões, o Estado burguês passou a ser alvo de pesadas 

críticas, destacando-se o Manifesto Comunista de Karl Marx, de 1848, que embasou 

teoricamente os movimentos sociais por mais direitos, sobretudo os dos 
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trabalhadores98, que foram relevantes para a superação, em certo modo, do modelo 

estatal puramente liberal e da instituição do Estado social. 

Fruto da revolta ao Estado burguês e suas mazelas, o Estado social 

preocupava-se em assentar a igualdade material, por meio da promoção de direitos 

sociais, como por exemplo a educação, a moradia e a saúde.  

Com tal missão, o Estado social pretendia superar a ideologia puramente 

individualista que pautava o Estado burguês, instituindo, assim, uma inversão do seu 

papel: de mero garantidor das liberdades individuais para ativo promotor de justiça 

social.  

É o que explica José Afonso da Silva99: 

 

Transforma-se a pauta de valores: o liberalismo exalta a liberdade individual 
formalmente reconhecida, mas, em verdade, auferida por pequeno grupo 
dominante; o socialismo realça a igualdade material de todos como única 
base sólida em que o efetivo e geral gozo dos direitos individuais de 
liberdade encontra respaldo seguro. 

 

 Com efeito, o Estado social foi inaugurado na Alemanha, por meio da 

Constituição de Weimar, de 1919, que inspirou o constitucionalismo mundial, 

sobretudo em razão de consagrar em seu texto os direitos sociais e prever a sua 

realização e aplicação por parte de determinadas instituições100. 

 No entanto, esse modelo constitucional era caracterizado pela intensa 

inserção de conteúdos programáticos no que dizia respeito às regras de direitos 

sociais101. Isso significa dizer que, embora houvesse a previsão de direitos sociais 

no texto constitucional, a sua eficácia (concretização) estava condicionada à vontade 

política de lhes atender. 

 Essa característica manteve-se viva no constitucionalismo alemão, 

verificando-se na constituição alemã de 1949, formalmente chamada de Lei 

Fundamental da República Federal da Alemanha e apelidada de Lei Fundamental de 

Bonn. 

 Embora instituísse um Estado social e estabelecesse um rol de direitos 

fundamentais clássicos, a Lei de Bonn não previa de forma clara os direitos sociais, 

                                                           
98  MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 4. 
99  SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 185. 
100  MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 4. 
101  MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 4. 
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permitindo, em razão disso, sustentar a inexistência de programaticidade das 

normas atinentes à existência digna, afirmando-se, outrossim, a sua eficácia 

imediata 102.  

 Foi isso o que assentou o autor alemão Otto Bachof, o primeiro a conceber a 

teoria do mínimo existencial103, pautado, sobretudo, na positivação do princípio da 

dignidade da pessoa humana104 (artigo 1º, 1) e da cláusula do Estado social105 

(artigos 20, 1, e 28, 1, 1ª parte), ambos na Constituição alemã de 1949  

 De acordo com Bachof, o princípio da dignidade da pessoa humana exigia do 

Estado não apenas o respeito às liberdades individuais, mas também a mínima 

efetividade dos direitos sociais106, estabelecendo-se, assim, um mínimo social para 

os cidadãos.  

 Portanto, na concepção de Otto Bachof, inovadora para a época, o mínimo 

existencial consistia na obrigação que o Estado (no caso, o alemão) tinha de 

propiciar uma mínima parcela de direitos sociais aos cidadãos. Assim sendo, seu 

pensamento funda-se no direito subjetivo que os cidadãos têm de demandar do 

Estado uma ação positiva para a realização de direitos sociais. 

                                                           
102  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 60.  
103  NASCIMENTO, Fábio Calheiros do. O mínimo existencial e o direito à saúde no Brasil. 2013. 

111 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Direito Político e Econômico, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1056>. Acesso em: 20 set. 2018. p. 30. 

104  “Artigo 1. (1). A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de 
todo o poder público. (2) O povo alemão reconhece, por isto, os direitos invioláveis e inalienáveis 
da pessoa humana como fundamento de toda comunidade humana, da paz e da justiça no mundo. 
(3) Os direitos fundamentais, discriminados a seguir, constituem direitos diretamente aplicáveis e 
vinculam os poderes legislativo, executivo e judiciário” (ALEMANHA. Deutsher Bundestag. Lei 
Fundamental da República Federal da Alemanha. Tradutor: Assis Mendonça, Aachen; Revisor 
jurídico: Urbano Carvelli, Bonn. Alemanha, 2011. Disponível em: <https://www.btg-
bestellservice.de/pdf/80208000.pdf>. Acesso em: 29 set. 2018). 

105  “Artigo 20. (1) A República Federal da Alemanha é um Estado federal, democrático e social.” 
 “Artigo 28. (1) A ordem constitucional nos Estados tem de corresponder aos princípios do Estado 

republicano, democrático e social de direito, no sentido da presente Lei Fundamental” 
(ALEMANHA. Deutsher Bundestag. Lei Fundamental da República Federal da Alemanha. 
Tradutor: Assis Mendonça, Aachen; Revisor jurídico: Urbano Carvelli, Bonn. Alemanha, 2011. 
Disponível em: <https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf>. Acesso em: 29 set. 2018.). 

106  NASCIMENTO, Fábio Calheiros do. O mínimo existencial e o direito à saúde no Brasil. 2013. 
111 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Direito Político e Econômico, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1056>. Acesso em: 20 set. 2018. p. 30-31. 
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 Nessa toada, Robert Alexy, outro autor alemão também escreveu acerca do 

mínimo existencial, fazendo-o por meio da análise de duas decisões proferidas pelo 

Tribunal Constitucional Alemão107 (Bundesverfassungsgericht). 

 Na primeira delas, relativa à assistência social, o Tribunal Constitucional 

Federal da Alemanha reconheceu que, embora a Constituição de 1949 não “obriga o 

Estado à proteção contra necessidades materiais”108 e nem “outorga ao indivíduo um 

direito fundamental a uma assistência correspondente por meio do Estado”109, caso 

o legislador se abstenha de concretizar o Estado social, surge para o cidadão a 

pretensão de reclamar constitucionalmente tal abstenção110.  

 Já na segunda decisão, ainda afeita ao tema da assistência social, a corte 

reconheceu o direito à reclamação do mínimo existencial por parte dos 

necessitados, ao afirmar que que é111: 

 

[...] claro que a assistência social é um dos deveres inquestionáveis do 
Estado Social. Isso necessariamente inclui o auxílio social aos cidadãos 
que, em virtude de fragilidades físicas ou psíquicas, enfrentam obstáculos 
para o seu desenvolvimento pessoal e social, e não estão em condições de 
se sustentarem sozinhos. A comunidade estatal tem que lhes garantir no 
mínimo de condições básicas para uma existência humana digna [...].  

 

 Assim, por meio do entendimento da corte nos dois casos, Alexy concluiu que 

o mínimo existencial é em um direito fundamental social não escrito112, consistente 

no direito subjetivo que o cidadão tem em reclamar a implementação do Estado 

social para a garantia de um certo conteúdo mínimo de direitos sociais.  

                                                           
107  NASCIMENTO, Fábio Calheiros do. O mínimo existencial e o direito à saúde no Brasil. 2013. 

111 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Direito Político e Econômico, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1056>. Acesso em: 20 set. 2018. p. 31. 

108  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: 2014. p. 436. 

109  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: 2014. p. 436. 

110  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: 2014. p. 436. 

111  BVerfGE 40, 121 (133) apud ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Trad. 
Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 2014. p. 436. 

112  FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de 
ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), 2017. p. 181. 
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 Ainda, apesar de assim conceber, Alexy ressalva que o mínimo a ser 

garantido é impossível de ser determinado, sendo seu conteúdo determinado por 

diversos fatores que podem variar com o passar dos anos. Em suas palavras113: 

 

Como a História e ouros países demonstram, o mínimo existencial absoluto 
pode ser fixado em um patamar extremamente baixo. Sob a Constituição 
alemã o que importa é o mínimo existencial relativo, ou seja, aquilo que sob 
as condições de cada momento na República Federal da Alemanha aquilo 
seja considerado como mínimo existencial. Simplesmente aceitar aquilo que 
o legislador garante em cada momento seria renunciar a um padrão jurídico-
constitucional para aquilo que o legislador tem o dever de garantir. Nesses 
casos, o conceito de dignidade humana praticamente não oferece nenhum 
padrão racionalmente controlável. Mas esse padrão pode ser oferecido, em 
nível constitucional, pelo princípio da igualdade fática. Esse princípio exige 
uma orientação baseada no nível de vida efetivamente existente, mas, por 
força de princípios colidentes, o padrão poderá ficar abaixo desse nível. 

  

 No Brasil, apesar de pouco frequente a aparição do termo “mínimo 

existencial” na doutrina ou na jurisprudência, a teoria foi recepcionada e bem aceita, 

havendo, inclusive, o desenvolvimento de outro conceito valioso, qual seja, o do 

patrimônio mínimo.  

 

2.2 O MÍNIMO EXISTENCIAL NA DOUTRINA BRASILEIRA E A 

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL  

  

 No Brasil, alguns foram os autores que ousaram tratar do mínimo existencial. 

No presente estudo, exporemos um panorama doutrinária acerca de como esse 

tema é tratado por alguns autores de destaque, tudo a fim de compreender, primeiro, 

o que é o mínimo existencial para a doutrina brasileira e, depois, qual seria a sua 

relação com a responsabilidade patrimonial.  

 Assim, iniciaremos nosso estudo com a noção de mínimo existencial trazida 

por Ricardo Lobo Torres, falecido em maio de 2018 e conhecido pela vasta 

produção acadêmica nas áreas de direito tributário e financeiro. 

 Para Torres, o mínimo existencial é o “direito às condições mínimas de 

existência humana digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado e que 

                                                           
113  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São 

Paulo: 2014. p. 427-428. 
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ainda exige prestações estatais positivas”114, afirmando, assim, que o mínimo 

existencial é “o conteúdo essencial dos direitos fundamentais”115. 

 Concebendo o mínimo existencial como um direito, o autor lhe confere 

dimensões juridicamente concretas, pois, segundo ele: 

 

O mínimo existencial é um direito de dupla face: a) aparece como direito 
subjetivo e também como norma objetiva; b) compreende os direitos 
fundamentais originários (direitos da liberdade) e os direitos fundamentais 
sociais, todos em sua expressão essencial, mínima e irredutível.116 

 

 Assim, é possível compreender que, para Ricardo Lobo Torres, o mínimo 

existencial não é um princípio e nem um valor jurídico, mas sim uma regra117, pois, 

para o autor, ele “(...) se aplica por subsunção, constitui direitos definitivos e não se 

sujeita à ponderação”118. 

 No entanto, pensando de forma antagônica à teoria de Ricardo Lobo Torres, 

Ana Paula Barcellos confere ao mínimo existencial um caráter principiológico, pois 

para ela, o mínimo existencial deve ser entendido como um desdobramento do 

princípio da dignidade da pessoa humana119, o que se justifica por meio da análise 

da eficácia jurídica desse último princípio. 

 Isso, pois, para a autora, devido à importância alcançada por tal princípio, é 

mandamental que se reconheça sua eficácia jurídica, notadamente no que diz 

respeito às condições minimamente dignas de existência120, razão pela qual a autora 

diz que: 

[...] o chamado mínimo existencial, formado pelas condições materiais 
básicas para a existência, corresponde a uma fração nuclear da dignidade 

                                                           
114  TORRES, Ricardo Lobo (org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001. p. 141. 
115  TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 

p. 83.  
116  TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 

p. 37. 
117  FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de 

ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), 2017. p. 185. 
118  TORRES, Ricardo Lobo (org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001. p. 84. 
119  NASCIMENTO, Fábio Calheiros do. O mínimo existencial e o direito à saúde no Brasil. 2013. 

111 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Direito Político e Econômico, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1056>. Acesso em: 20 set. 2018. p. 37. 

120  NASCIMENTO, Fábio Calheiros do. O mínimo existencial e o direito à saúde no Brasil. 2013. 
111 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Direito Político e Econômico, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1056>. Acesso em: 20 set. 2018. p. 38. 
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da pessoa humana à qual se deve reconhecer eficácia jurídica positiva ou 
simétrica.121 

 

 Como explica Fabio Calheiros do Nascimento, Ana Paula de Barcellos lastreia 

a efetividade jurídica do princípio da dignidade da pessoa humana (e do mínimo 

existencial) em três razões122: 

 

A primeira, porque a sociedade contemporânea confia nos postulados 
humanistas e na democracia e, por isso, a dignidade humana constitui valor 
fundamental. A existência de um consenso acerca da prioridade do homem 
e de sua dignidade no direito internacional é a segunda razão. A terceira 
razão consiste na ideia de igualdade e na consequente necessidade de 
todos os integrantes do povo terem certo conjunto de direitos mínimos, para 
que se assegure que as deliberações realizadas sejam efetivamente 
democráticas, e, portanto, legítimas. 

 

 Sendo esses os pilares da efetividade jurídica da dignidade da pessoa 

humana, a autora conclui que há, portanto, duas frentes para tal efetividade, uma 

jurídica (que é o mínimo existencial) e outra política.  

 Quanto à frente jurídica, que, como adiantado acima, corresponde ao mínimo 

existencial, a autora entende que o princípio da dignidade humana tem eficácia em 

razão das garantias mínimas que as constituições democráticas asseguram ao povo 

para a legitimidade do processo democrático123, sendo um exemplo disso os direitos 

fundamentais. 

 Já a eficácia política da dignidade da pessoa humana corresponde a tudo 

aquilo que supera o mínimo necessário a ser conferido ao povo e que, de certa 

forma, depende da vontade estatal nesse sentido.  

 Dessa forma, é possível conceber que, para a autora, o mínimo existencial é 

um princípio que tem caráter político, sendo, a bem da verdade, uma condição da 

democracia, pois sem as condições mínimas de existência ou de bem estar do povo 

                                                           
121  BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios fundamentais: o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 2. ed. amp. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 292 
apud NASCIMENTO, Fábio Calheiros do. O mínimo existencial e o direito à saúde no Brasil. 
2013. 111 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Direito Político e Econômico, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1056>. Acesso em: 20 set. 2018. p. 38. 

122 NASCIMENTO, Fábio Calheiros do. O mínimo existencial e o direito à saúde no Brasil. 2013. 
111 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Direito Político e Econômico, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. Disponível em: 
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123 NASCIMENTO, Fábio Calheiros do. O mínimo existencial e o direito à saúde no Brasil. 2013. 
111 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Direito Político e Econômico, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1056>. Acesso em: 20 set. 2018. p. 38. 
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(um dos elementos constitutivos do Estado124), o governo (outro desses elementos) 

não é legítimo.  

 Ademais, no que diz respeito ao conteúdo de tal pressuposto para a 

democracia, a autora salienta que embora o mínimo existencial (como faceta da 

eficácia da dignidade da pessoa humana) deva ser perpétuo, seu significado pode 

variar com o tempo, sendo relacionado ao momento histórico vivido por aquele 

Estado. Dessa forma, não deixa de ser legitimamente democrático o Estado que, 

após sofrer com um desastre natural, limita certos direitos fundamentais.  

 Nesse sentido, Virgílio Afonso da Silva também se pronunciou afirmando que, 

no tocante aos direitos fundamentais, o mínimo existencial “é aquilo que é possível 

realizar diante das condições fáticas e jurídicas”125. 

 Essa concepção mais apegada à realidade é o que dá o tom do pensamento 

de Virgílio Afonso da Silva a respeito do mínimo existencial. Segundo ele, o mínimo 

existencial é tanto aquilo que os direitos fundamentais garantem, quanto aquilo que, 

de modo factível, seria possível de se garantir a seu respeito126.  

 Traduzindo a fala do autor, o mínimo é, ao mesmo tempo, toda “área de 

cobertura” dos direitos fundamentais e tudo o que nesse espaço é materialmente 

possível de ser realizado.  

 Pensando dessa forma, justifica-se a fala do autor no sentido de que o 

mínimo existencial não se relaciona necessariamente com o que é factível de ser 

realizado, mas, ao mesmo tempo, não se confunde com a totalidade do direito social 

previsto127. 

 Como visto, a teoria do mínimo existencial permeia, majoritariamente, as 

discussões e estudos de temas afetos à teoria geral do Estado, ao direito 

constitucional e ao direito administrativo, sobretudo pela compreensão uníssona de 

que o mínimo existencial deriva dos direitos fundamentais. É esse o seu primeiro elo 

com a responsabilidade patrimonial, como será demonstrado ao final deste capítulo. 

 Assim, para dar sequência ao nosso estudo, convém apontar que alguns 

autores conceberam a interação do mínimo existencial (ou pelo menos de sua 

                                                           
124 Faz aqui uma referência à clássica teoria do Estado, na qual entende-se que esse ente político é 

formado por três elementos reunidos, quais sejam, o povo, o governo e o seu território. 
125 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 205. 
126 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 204-205. 
127 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 204-205. 
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finalidade) com outros ramos do direito, como o direito civil e o direito processual 

civil. É esse o que estudaremos a seguir. 

 Pensando o tema de modo similar a Ana Paula de Barcellos, Adriano Ferriani 

entende que o mínimo existencial é um princípio jurídico implícito na Constituição 

Federal de 1988 (sobretudo em razão de a dignidade humana ser um dos alicerces 

do Estado brasileiro128), cujo conteúdo é determinado de acordo com a situação 

fática vivenciada pelo Estado ou pelo jurista, devendo, assim, ser ele compreendido 

“num contexto mais amplo, não rígido, que leve em consideração outros aspectos, 

principalmente aqueles que dizem respeito à possibilidade de sua 

implementação”129.  

 Salienta o autor, ainda, que, de maneira alguma pode o mínimo existencial 

ser ignorado pelo poder público130. 

 Ao assim pensar, Adriano Ferriani confere ao mínimo existencial uma lógica 

casuística, pois, para ele, o instituto é um princípio de proteção finalística que orienta 

o jurista a respeitar seu significado no caso concreto e, se possível, ampliá-lo de 

modo a dar maior efetividade à dignidade humana e ao princípio da felicidade131, o 

que pode se verificar tanto em favor do credor quanto do devedor, pois ambos são 

titulares de direitos fundamentais.  

 Por isso que, para o autor, o mínimo existencial é marcado pela 

“maleabilidade, flexibilidade e possibilidade de ser ponderado no caso concreto”132. 

 Assentando tal premissa, Adriano Ferriani faz uma consideração muito 

importante ao presente estudo, pois relaciona o mínimo existencial à 

responsabilidade patrimonial ao afirmar que o instituto serve, simultaneamente, 

como um instrumento a serviço do devedor para a preservação de seus bens e, 

também, ao credor para a persecução de seu crédito. Em suas palavras: 

 

[...] o instituto pode mesmo ser relevante para a responsabilidade 
patrimonial por importar, ao mesmo tempo, em arma de defesa para o 
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devedor que tem condição de vida precária e também como fundamento 
para que o credor, que esteja em condições similares, poder vir a pleitear, 
em face do devedor, a penhora de bens legalmente considerados 
impenhoráveis.133 

 

  Igual ideia foi passada por Ingo Wolfgang Sarlet, segundo o qual o mínimo 

existencial possui um aspecto negativo, que consiste justamente na possibilidade de 

sua arguição pelo indivíduo como direito de defesa, a fim de impedir a subtração de 

algum bem134.  

 Pelo exposto, já é possível relacionar o mínimo existencial à responsabilidade 

patrimonial.  

 Isso porque, recaindo a responsabilidade sobre os bens do devedor, é de se 

notar que a subtração de certo bem pode comprometer a subsistência digna desse 

indivíduo e, assim, ferir a sua garantia ao mínimo existencial.  

 Dessa forma, sendo o mínimo existencial uma norma derivada dos direitos 

fundamentais e do princípio da dignidade da pessoa humana (fundamento da 

República), é mandamental, como bem alertou Ricardo Lobo Torres e Adriano 

Ferriani, que o poder público (e sobretudo o poder judiciário) respeite o seu 

conteúdo. 

 Assim, considerando a faceta negativa do mínimo existencial, consistente na 

possibilidade de sua arguição como matéria de defesa, deve o juiz, antes de 

determinar a excussão de certo bem penhorável, considerar a possibilidade de tal 

ato comprometer a subsistência digna do devedor.  

 De igual modo, caso o credor se encontre em uma situação de penúria, pode 

e deve o juiz, considerando as peculiaridades do caso concreto, agir em defesa de 

sua garantia ao mínimo existencial, fazendo-o por meio da relativização de certa 

impenhorabilidade que impede a satisfação do crédito, sendo esse o sinal dado pela 

jurisprudência em algumas hipóteses135, como se verá adiante. 

                                                           
133  FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de 

ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), 2017. p. 187. 
134  SARLET, Ingo Wolfgang. O direito ao mínimo existencial não é uma mera garantia de 
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credor e a proteção ao mínimo existencial da devedora. Redução, porém, do quantum fixado pelo 
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 Não negamos, contudo, que o exercício de ponderação e de observância 

acima pode se chocar com outros princípios fundamentais, como a legalidade e a 

separação de poderes, dinâmica que será relatada à frente. Para o que aqui importa, 

a teoria do mínimo existencial se revela um grande fundamento jurídico tanto para a 

relativização quanto para a potencialização dos limites da responsabilidade 

patrimonial.  

 Por fim, em razão de sua grande relevância e fama, outra teoria relacionada à 

proteção do patrimônio será abordada, qual seja, a teoria do patrimônio mínimo, 

desenvolvida por Luiz Edson Fachin.  

 

2.3 A TEORIA DO PATRIMÔNIO MÍNIMO E SUA RELAÇÃO COM A 

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL E COM O MÍNIMO EXISTENCIAL 

 

 Na esteira da efervescência de ideias voltadas à proteção do devedor e de 

bens destinados a uma vida digna, Luiz Edson Fachin desenvolveu a teoria do 

patrimônio mínimo, que foi trazida em sua obra “Estatuto jurídico do patrimônio 

mínimo”136, lançada nos últimos anos de vigência do Código Civil de 1916. 

 Apontaremos a seguir, com a devida verticalidade, os fundamentos dessa 

teoria, sua relação com a responsabilidade patrimonial e as suas diferenças e 

semelhanças com a teoria do mínimo existencial. 

 Segundo Fachin, a interpretação sistemática de certas regras infralegais 

levaria à conclusão de que o ordenamento jurídico brasileiro prevê, de forma 

implícita, a proteção a um conjunto mínimo de bens que preservariam a dignidade e 

demais direitos fundamentais da pessoa137, havendo, assim, uma espécie de 

“imunidade jurídica do devedor”138 em certas situações verificadas em relações de 

                                                                                                                                                                                     
Juízo a quo. Recurso parcialmente provido.” (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. Agravo de Instrumento nº 2045802-60.2018.8.26.0000. Relator: Desembargador Hugo 
Crepaldi. São Paulo, SP, 17 abr. 2018. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=BAC46F84B5B6DD5DE46564CCE408887B.cp
osg10?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-
1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2045802-
60.2018&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2045802-
60.2018.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha=>. Acesso em: 08 out. 2018). 

136  FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001. p. 348. 

137  FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de 
ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), 2017. p. 195. 

138  FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de 
ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), 2017. p. 195. 
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direito privado, o que ia muito além das impenhorabilidades legalmente previstas nos 

diplomas processuais. 

 Como bem alertou Adriano Ferriani, a proposta de Luiz Edson Fachin é 

inovadora, pois, até então, era impensável a “proteção do devedor às custas do 

credor”139, sobretudo em razão do caráter liberal do nosso direito privado, lastreado 

nos princípios da propriedade privada, da autonomia privada e da liberdade formal 

presentes no Código Civil de 1916140.  

 Assim, a tese proposta por Fachin somente foi “autorizada” pela 

constitucionalização e humanização do direito privado, bem como pelo movimento 

de limitação do direito à propriedade verificado nos ordenamentos de outros 

Estados. Nas palavras do autor: 

 

A tese encontra-se conexionada ao princípio da dignidade humana, de foro 
constitucional, diretriz fundamental para guiar a hermenêutica e a aplicação 
do Direito, e para nortear o rumo do presente trabalho. A reflexão sobre o 
patrimônio pode (e deve) estender-se em dois horizontes complementares: 
o primeiro, aquele que supere o limite individual da guarida e abrace a 
coletividade; o segundo, aquele que voe do presente para alcançar o futuro, 
mesmo que incerta e improvável utopia141.  
 
A sustentação do mister protetivo a que se propôs o ideário desta análise 
tem amparo nas fontes. Não é estranho às origens da família jurídica 
romanista a aferição dos bens à luz de valores que estejam além do 
componente técnico ou econômico em sentido estrito. Códigos modernos, 
ao lado do reconhecimento do direito à propriedade, impõem a essa 
titularidade limitações e restrições. É legítimo, pois, pensar em limites e 
restrições ao crédito e ao exercício, portanto, direitos patrimoniais sobre o 
próprio patrimônio ou os bens de outrem.142 

 

 Embora a permissão de proposta de Luiz Edson Fachin seja dada pelo direito 

constitucional e pela sua influência no direito privado, é, como dito, no arcabouço 

normativo infraconstitucional que se sustenta a teoria do patrimônio mínimo, 

sobretudo nas regras do Código Civil143. 
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142  FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2001. p. 309-310. 
143  Luiz Edson Fachin fundamentou o estatuto jurídico do patrimônio mínimo nas regras do Código 

Civil de 1916, revogado pelo Código Civil de 2002. Todavia, em razão das normas analisadas por 
ele ainda subsistirem na lei atual, a presente exposição não será afetada e as devidas ressalvas 
serão feitas.  



49 
 

 Dessa forma, a fim de sustentar sua tese, Fachin destaca a regra do artigo 

1.175 do Código Civil de 1916 (atual artigo 548144), que prevê a nulidade da doação 

universal. Da sua leitura, o autor pondera que, embora editada sob a égide da lógica 

patrimonialista e liberal do Código de 1916, a vedação à doação universal já tutelava 

“de algum modo, direitos fundamentais da pessoa”145, notadamente por se 

preocupar com a subsistência do doador. 

 Juntamente à doação universal, Fachin também justifica a existência do 

patrimônio mínimo na regra que prevê a possibilidade de revogação da doação pelo 

doador caso o donatário não cumpra o dever de lhe prestar alimentos (artigo 1.183, 

inciso IV, do Código de 1916, atual artigo 557, inciso IV, do Código de 2002146). De 

novo, ressaltamos, a norma patrimonial se preocupa, literalmente, com o sustento do 

doador. 

 Também, ao lado das duas normas supracitadas, Luiz Edson Fachin cita 

demais regras com intuitos similares147, dando como exemplo a incapacidade 

relativa do pródigo (atual artigo 4º, inciso IV148) e a proibição da negociação de 

herança de pessoa viva (atual artigo 426149). 

 Ainda, para o fomento da teoria do patrimônio mínimo, o autor despende 

especial atenção à previsão da cláusula de inalienabilidade, cuja finalidade é 

proteger o herdeiro ou donatário de uma eventual gestão ruim de seu patrimônio. 

Como diz o autor:  

 

                                                           
144 “Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a 

subsistência do doador.” (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 09 out. 2018). 

145 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001. p. 107. 

146  “Art. 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações: (...) IV - se, podendo ministrá-los, 
recusou ao doador os alimentos de que este necessitava.” (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002. Institui o Código Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 09 out. 2018). 

147  FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001. p. 107. 

148  “Art. 4 º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) IV - os 
pródigos.” (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Lex. Diário Oficial da 
União. Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 09 out. 2018). 

149  “Art. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.” (Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 11 jan. 2002. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 09 out. 
2018). 
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A proteção de alienar, determinada pela vontade do particular, pode ser 
estabelecida com o fito de proteger o indivíduo que recebe o bem 
clausulado de sua inexperiência, de assegurar a moradia e a existência 
digna de uma família, ou de impedir a dilapidação do patrimônio do pródigo. 
Seriam essas as razões determinantes para que se configure a situação 
que dá ensejo à cláusula de inalienabilidade testamentária.150 

 

 Após a exposição de tais raciocínios em toda a sua obra, o autor conclui pela 

higidez da teoria do patrimônio mínimo, fazendo-o por meio da consideração de 

críticas e até dos argumentos contrários à tese. Vejamos:  

 

Conferir guarida a patrimônio que, minimamente, garanta a sobrevivência 
de alguém não é proceder que deva relegar a preocupação com aqueles 
que, no Brasil, nada ou pouquíssimo tem. Tal estatuto de proteção porta a 
mesma base de ideias dessa tormentosa questão, ainda que não confunda 
com mecanismos de acesso aos bens.  
A tese não se abriga na ideia segundo a qual a liberdade para se 
assenhorear dos bens justifica toda a titularidade. Essa liberdade não é real. 
É um exercício virtual que mostra a gênese do Estado e do pacto social 
centrada nessa ilusão de ótica. 
Não esmaece a tese o argumento centrado na ausência de regra legal 
específica constituindo a tutela de um patrimônio mínimo. Esse aparente 
vazio pode ser legislativo, mas não será um óbice jurídico, posto que essa 
suposta lacuna não afasta a integração no sistema do Direito. Tarefa difícil, 
mas necessária e imprescindível. Refuta, outrossim, a ideia de que a sua 
adoção implicaria em restrição ao crédito: é que a tese não subscreve a 
privatização dos cômodos e a socialização dos ônus. Deixa a tese, 
propositadamente, de construir hipóteses a priori , precisamente para não 
tolher o amplo campo, contratual ou extracontratual, privado ou público, de 
sua incidência.151 

 

 No entanto, embora assim tenha quisto, a teoria do patrimônio mínimo 

recebeu suas críticas, sendo relevante trazermos aquela feita por Adriano Ferriani, 

sobretudo por relacionar-se com o tema da responsabilidade patrimonial, na qual 

esse autor afirma que, em se tratando de responsabilidade patrimonial, é incabível 

falar na existência de um patrimônio mínimo.  

 Isso, pois, de acordo com o autor, qualquer que seja o significado empregado 

à palavra patrimônio, fica sem sentido conceber que o sistema lhe resguardaria um 

mínimo. Desse modo, se patrimônio for compreendido como “o complexo de 

relações jurídicas” de uma pessoa, salienta o autor que “não é possível dizer que 

                                                           
150  FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2001. p. 126-127. 
151  FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2001. p. 306-307. 
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alguém tem direito a um ‘mínimo’ dessas relações”152. Por outro lado, ainda que se 

entenda o patrimônio como o conjunto de ativos de uma pessoa, “a lei também não 

garante um mínimo”, porque, segundo o autor, muitas pessoas não chegam a 

adquirir nada de relevante em suas vidas, sendo incabível falar que elas têm direito 

a um mínimo de patrimônio153. 

 Feitas tais oposições, Adriano Ferriani ressalta que, embora fosse desejável a 

existência de um patrimônio mínimo, inexiste qualquer amparo legislativo nesse 

sentido154, esclarecendo, ainda, que o que existe, na realidade, é a proteção 

individual de certos bens, o que se dá por meio das impenhorabilidades.  

 Nas palavras do autor:  

No âmbito da responsabilidade patrimonial, no campo de conflito entre 
credor e devedor, o que existe mesmo é a proteção a certos bens, conforme 
a função que exercem. Não há, sob qualquer prisma que se analise o 
patrimônio, o direito a um mínimo, se relacionado o tema com a 
responsabilidade patrimonial. É importante realçar, mais uma vez: pode 
uma pessoa com patrimônio acanhado não ter proteção, enquanto outra, 
mais abastada, pode experimentar do benefício. Tudo depende do bem (e 
sua função), mas não somente dele.155 

 

 Do nosso lado, entendemos válida a crítica. De fato, o que o sistema protege, 

pelo menos explicitamente, são os bens presentes nos róis de impenhorabilidade. 

Todavia, não se nega que, em razão da aproximação da teoria do patrimônio mínimo 

com a do mínimo existencial seja razoável a adoção de uma ou de outra para que o 

juiz determine, no caso concreto, a medida mais justa para a composição do litígio o 

que, repete-se, pode favorecer tanto o credor quanto o devedor. 

 Nesse rumo, em razão do exposto, pode-se relacionar a teoria do patrimônio 

mínimo com a do mínimo existencial.  

 De semelhança, ambas guardam o seu fundamento basilar no princípio da 

dignidade da pessoa humana156. Também, vê-se a similitude de suas finalidades no 

âmbito do direito privado, pois são construções jurídicas complexas destinadas à 

proteção de bens que viabilizam a existência digna do executado. Igualmente, 

                                                           
152  FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de 

ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), 2017. p. 210. 
153  FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de 

ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), 2017. p. 210. 
154  FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de 

ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), 2017. p. 210. 
155  FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de 

ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), 2017. p. 211-212. 
156  FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de 

ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), 2017. p. 213. 
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ambas também podem ser úteis ao credor que esteja à mingua ou em situação de 

ofensa a seus direitos fundamentais.  

 É justamente em razão dessas aproximações que a jurisprudência, quando 

ousa imergir nesse assunto, acaba por mencionar os dois termos sem distinção157. 

 Por fim, quanto às suas diferenças, destaca-se o escopo mais largo do 

mínimo existencial, pois esse é, como visto, um direito fundamental implícito e um 

princípio que incide não apenas nas relações creditícias (privadas ou públicas), mas 

também no fundamento para a cobrança de determinada realização estatal no 

âmbito de direitos fundamentais.  

 Ademais, também se denota que o fundamento específico de ambas teorias é 

diferente. O patrimônio mínimo se constrói sobre a interpretação sistemática de 

normas infraconstitucionais, ao passo que o mínimo existencial deriva de uma 

interpretação dos direitos fundamentais previstos nas constituições dos Estados. 

 Desse modo, feito o estudo de ambos os institutos e relacionando-os com a 

responsabilidade patrimonial, conclui-se que, em relação a ela, a proteção do 

mínimo existencial (ou do patrimônio mínimo) se dá, legalmente, pela previsão das 

impenhorabilidades. Também, considerando a elevada constitucionalização do 

direito privado e do direito processual, destaca-se a atuação judicial para a garantia 

desses mínimos.  

 É em razão disso que estudaremos a seguir o que são as impenhorabilidades 

e como em determinadas hipóteses a jurisprudência158 as alarga ou restringe. 

 

  

                                                           
157  FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de 

ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), 2017. p. 208-209. 
158 Para os fins deste trabalho, estudaremos majoritariamente precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça (“STJ”). 
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3 A COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL E A 

PROTEÇÃO AO MÍNIMO  

 

3.1 O CONCEITO DE PENHORA E DE IMPENHORABILIDADE 

 

 Como vimos, vige em nosso direito a responsabilidade patrimonial pelas 

dívidas159, o que significa que o devedor responde com seus bens para o 

cumprimento de suas obrigações. Tais bens ficam em um estado de sujeição ao juiz, 

que, a fim de satisfazer o crédito executado (que se dá pela “tomada” desses bens), 

pode e deve praticar uma série de atos processuais. 

 O primeiro desses atos é a penhora, por meio da qual o juiz determina a 

indisponibilidade do bem a ser expropriado160. Tal ato é a verdadeira materialização 

da responsabilidade patrimonial, motivo pelo qual é conveniente estudarmos um 

pouco a seu respeito, até para a compreensão acerca da impenhorabilidade ser 

completa.  

A primeira observação que fazemos é que a penhora é um ato processual 

formal, pois, em regra161, para sua concretização é necessária a observância de 

formalidades prescritas em lei. Para o que aqui importa, destacaremos uma dessas 

formalidades, qual seja, a lavratura de um documento chamado auto de 

penhora162,que concretiza a ordem de constrição dada pelo juiz e, a partir de tal 

momento, viabiliza plenamente as funções da penhora.  

                                                           
159  É o que determina o artigo 789 do Código de Processo Civil de 2015: “O devedor responde com 

todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as 
restrições estabelecidas em lei.” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 
Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 10 out. 
2018). 

160  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. 2. vol. Traduzido por Hiltomar 
Martins Oliveira. 1. ed. São Paulo: Classic Book, 2000. p. 724. 

161  Há hipóteses, no entanto, que é desnecessária a lavratura de auto de penhora, como por exemplo 
no caso de penhora de dinheiro depositado em conta bancária (a tal “penhora on-line”). Essa 
modalidade se dá, modernamente, por meio de uma plataforma eletrônica conveniada ao Banco 
Central do Brasil (“Bacenjud”), na qual o magistrado acessa com seu log-in e em alguns clicks 
bloqueia as contas do executado. 

162  É o que determina o artigo 838 do Código de Processo Civil: “A penhora será realizada mediante 
auto ou termo, que conterá: I - a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita; II - 
os nomes do exequente e do executado; III - a descrição dos bens penhorados, com as suas 
características; IV - a nomeação do depositário dos bens. Parágrafo único.  Havendo mais de uma 
penhora, serão lavrados autos individuais.” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 
Código de Processo Civil. Lex. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 10 out. 2018). 
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 A primeira dessas funções é a individualização e apreensão do bem que será 

objeto da execução163. Com isso, penhorado o bem, tornam-se legítimos e válidos 

os atos seguintes, que podem ser, por exemplo, a transferência do bem ao 

patrimônio do credor (adjudicação) ou a sua venda a terceiros, o que se dá por meio 

de leilão judicial (alienação). Sem a penhora válida, eventual subtração do bem do 

patrimônio do devedor é inválida em razão do maltrato à garantia constitucional do 

devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal164). 

 A segunda função da penhora é a conservação do bem penhorado165. Ao se 

penhorar um bem, dependendo de sua natureza, o juiz nomeia uma pessoa 

responsável pela sua preservação, que é o chamado “depositário”. Essa pessoa 

pode ser responsabilizada pelo mau desempenho de sua função, seja por dolo ou 

culpa, podendo responder civil e penalmente pelos danos causados166, não sendo à 

toa que o Superior Tribunal de Justiça entende que o encargo pode ser 

expressamente recusado167.  

O papel do depositário é tão importante para o nosso direito que havia 

previsão de prisão civil para aquele que fosse considerado infiel, sanção que fora 

extinta em razão da edição da súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal168.  

                                                           
163  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. vol. III. 51. ed. rev., atual. e 

ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 457. 
164  “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: (...) LIV - ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;” (BRASIL. Constituição, 1988. 
Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: 
<http:www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituição/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 out. 
2018). 

165  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. vol. III. 51. ed. rev., atual. e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 457. 

166  É o que determinam o artigo 161¸ caput e parágrafo púnico, do Código de Processo Civil: “O 
depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, 
perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente 
despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente 
pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção 
por ato atentatório à dignidade da justiça.” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 
Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 10 
out. 2018). 

167  É o que dispõe o enunciado da súmula 319 do STJ: “O encargo de depositário de bens 
penhorados pode ser expressamente recusado.” (Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 319. 
Brasília, 05 de outubro de 2005. DJe. Brasília, DF, 18 out. 2005. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-
2011_26_capSumula319.pdf>. Acesso em: 20 out. 2018). 

168  “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.” (Supremo 
Tribunal Federal. Súmula Vinculante nº 25. DJe. Brasília, DF, 23 dez. 2009. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1268>. Acesso em: 20 out. 
2018). 
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 Também, a função conservatória da penhora pode se verificar na 

configuração de eventual fraude à execução na alienação do bem constrito169. 

Nessa hipótese, havendo inscrição da penhora do bem em seu registro170 (e.g., na 

matrícula para bens imóveis), é considerada fraude à execução a alienação desse 

bem a um terceiro, de modo que esse negócio pode ser desfeito pelo juiz, 

consequência esta que não será analisada por fugir do escopo desse trabalho. 

 A terceira função atribuída à penhora é a criação de preferência para o 

exequente quanto ao recebimento do bem ou do produto de sua arrematação171. 

Com isso, se o mesmo bem for penhorado por vários credores em diferentes 

execuções, aquele que teve sua penhora formalizada primeiro é o que melhor se 

posicionará na “fila” para o recebimento do dinheiro arrecadado com o seu leilão172 

173.  

                                                           
169  Nesse sentido, colacionamos o disposto no artigo 792, inciso III, do CPC: “A alienação ou a 

oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) III - quando tiver sido averbado, no 
registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde 
foi arguida a fraude;” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 10 out. 
2018). 

170  Importante destacar que para bens sujeitos a registro público, como automóveis, embarcações e 
imóveis, é obrigatória a inscrição da penhora no registro competente para haja a oponibilidade 
erga omnes do ato, nos termos do artigo 844 do CPC: “Para presunção absoluta de conhecimento 
por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro 
competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 
mandado judicial.” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 10 out. 
2018). 

171  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. vol. III. 51. ed. rev., atual. e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 457. 

172  É o que determina a regra do artigo 797, caput, do Código de Processo Civil: “Ressalvado o caso 
de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no 
interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens 
penhorados.“ (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Lex. 
Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 10 out. 
2018). 

173  É essa, também, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se a decisão do recurso 
especial nº 1.209.807/MS, proferida ainda sob a vigência do CPC/73: “RECURSO ESPECIAL (CF, 
ART. 105, III, "c"). PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONCURSO DE CREDORES. MARCO 
TEMPORAL DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CREDOR. ANTERIORIDADE DA PENHORA 
OU DO REGISTRO (AVERBAÇÃO) DO ATO CONSTRITIVO. DIREITO DE PRELAÇÃO 
DECORRENTE DA MERA FORMALIZAÇÃO DA PENHORA NO PROCESSO. RELEVÂNCIA DO 
REGISTRO PARA FIM DIVERSO. 1. Havendo pluralidade de credores com penhora sobre o 
mesmo imóvel, o direito de preferência se estabelece pela anterioridade da penhora, conforme os 
arts. 612, 613, 711 e 712 do CPC, que expressamente referem à penhora como o "título de 
preferência" do credor. 2. A precedência da data da averbação da penhora no registro imobiliário, 
nos termos da regra do art. 659, § 4º, do CPC, tem relevância para efeito de dar publicidade ao 
ato de constrição, gerando presunção absoluta de conhecimento por terceiros, prevenindo 
fraudes, mas não constitui marco temporal definidor do direito de prelação entre credores. 3. Nos 
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No entanto, essa regra comporta exceções. Caso a alguma das penhoras que 

recai sobre o bem seja oriunda da execução de um crédito que possui algum tipo de 

privilégio legal, como por exemplo o crédito trabalhista, o critério cronológico não se 

aplica e, no concurso de créditos, valerá o privilégio legal174. Nessa hipótese, ainda 

que a penhora trabalhista seja posterior à penhora de um crédito sem preferência, é 

o credor trabalhista que terá seu crédito atendido em primeiro lugar. 

As funções e os efeitos da penhora se prestam a viabilizar a persecução do 

crédito por meio da constrição de bens, fazendo valer a cláusula da 

responsabilidade patrimonial. No entanto, nenhuma dessas consequências jurídicas 

                                                                                                                                                                                     
termos do art. 664 do CPC, "considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito 
dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia". Assim, o 
registro ou a averbação não são atos constitutivos da penhora, que se formaliza mediante a 
lavratura do respectivo auto ou termo no processo. Não há exigência de averbação imobiliária ou 
referência legal a tal registro da penhora como condição para definição do direito de preferência, o 
qual dispensa essas formalidades. 4. Recurso especial conhecido e provido. 

 (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.209.807/MS. Relator: Ministro Raul 
Araújo. Brasília, 15 de dezembro de 2011. DJe. Brasília, DF, 15 fev. 2012. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&num_registro=201001629640>. Acesso em: 11 out. 2018). 

174  Nesse sentido, destaca-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso 
especial nº 1.454.257/PR: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA 
SOBRE O CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO CUJA PENHORA FOI REGISTRADA 
ANTERIORMENTE. RESSALVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 
283 E 284 DO STF E 7 DO STJ. 1. A regra segundo a qual a satisfação dos créditos, em caso de 
concorrência de credores, deve observar a anterioridade das respectivas penhoras (prior in 
tempore, prior in jure) somente pode ser observada quando nenhum desses créditos ostente 
preferência fundada em direito material. Isso porque impossível sobrepor uma preferência de 
direito processual a uma de direito material. 2. No concurso particular de credores, o crédito 
trabalhista prefere aos de outra natureza independentemente da data em que registradas as 
respectivas penhoras. 3. Não há como sustentar que a preferência do crédito trabalhista deveria 
observar o valor apurado com a arrematação somente até o limite da meação do cônjuge varão 
sem esbarrar nas Súmulas nºs 283 e 284 do STF e 7 do STJ. 4. Os arts. 592, IV, do CPC/73 e 
1.664 do CC/02 indicados como violados nas razões do recurso especial não são suficientes para 
amparar a tese jurídica deduzida no recurso especial de que o credor detém legitimidade e 
interesse para tutelar a meação do cônjuge do executado (art. 6º do CPC/73 e 18 do NCPC). 
Tampouco são suficientes para impugnar, por completo, o fundamento do acórdão recorrido, 
relativamente à necessidade de prova da propriedade comum ou exclusiva do bem arrematado. 
Incidem, assim, as Súmulas nºs 283 e 284 do STF. 5. Se o Tribunal de origem afirmou não haver 
prova de que a dívida foi contraída em benefício exclusivo do marido, comprometendo, assim, o 
patrimônio de ambos os cônjuges, não é possível afastar essa solidariedade sob a alegação de 
que a dívida era exclusiva do marido, sem reexaminar fatos e provas. Incide, nesses termos, a 
Súmula nº 7 do STJ. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. 
Antecipação de tutela recursal revogada, prejudicado o agravo interno manejado contra referida 
decisão.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.454.257/PR. Relator: 
Ministro Moura Ribeiro. Brasília, 2 de maio de 2017. DJe. Brasília, DF, 11 mai. 2017. Disponível 
em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&num_registro=201400130526>. Acesso em: 11 out. 2018). 
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se verifica caso a penhora não seja admitida175, o que se dá, em nosso sistema, com 

relação aos bens impenhoráveis ou inalienáveis176. É por isso que passamos agora 

a estudar o fenômeno da impenhorabilidade. 

Como explicado por Francesco Carnelutti, a impenhorabilidade é o instituto 

que representa o limite da responsabilidade patrimonial177. As razões para essa 

limitação são de várias ordens e se verificam mesmo que o devedor possa vender 

ou doar os bens protegidos. É o que destaca Humberto Theodoro Júnior: 

 

Não obstante essa regra de que são penhoráveis os bens alienáveis ou 
negociáveis do devedor, o certo é que, por razões de outra ordem que não 
apenas a econômica, há, na lei que regula a execução por quantia certa, a 
enumeração de bens que, mesmo sendo disponíveis por sua natureza, não 
se consideram, entretanto, passíveis de penhora, muito embora, 
ordinariamente, o devedor tenha o poder de aliená-los livremente e de, por 
iniciativa própria, convertê-los em numerário, quando bem lhe aprouver.178 

 

Essa limitação se deu historicamente em nosso direito, havendo desde o 

Regulamento 737, de 1850, a listagem de bens inalcançáveis pelo juiz da execução, 

como já expusemos anteriormente. Pode-se dizer, com confiança, que a 

preocupação do nosso direito positivo sempre foi a de preservar o indispensável 

para o devedor e sua família, havendo, a bem da verdade, o cuidado de se 

preservar o mínimo para uma vida condigna, o que se deu em razão da abominação 

do direito brasileiro à execução pessoal. 

Dogmaticamente, as impenhorabilidades são divididas entre absolutas e 

relativas.  

Na doutrina clássica essa divisão é bem ramificada e complexa e para 

apresentá-la nos valeremos das lições de Francesco Carnelutti. 

Para o autor, a impenhorabilidade absoluta é aquela que decorre de expressa 

disposição legal e que afasta da execução certos bens em razão de suas 

                                                           
175  Como salienta Liebman, a consequência da impenhorabilidade não é apenas a vedação à 

penhora, mas a exclusão de certos bens da sujeição à execução (LIEBMAN, Enrico Tulio. 
Processo de execução. Tradução de Joaquim Munhoz de Mello. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1980. 
p. 102). 

176  É o que dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil: “Não estão sujeitos à execução os bens 
que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis.” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 
2015. Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. 
Acesso em: 10 out. 2018). 

177  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. 2. vol. Traduzido por Hiltomar 
Martins Oliveira. 1. ed. São Paulo: Classic Book, 2000. p. 725. 

178  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. vol. III. 51. ed. rev., atual. e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 457. 



58 
 

destinações179. Ainda, a impenhorabilidade absoluta é um gênero que compreende 

duas espécies: a impenhorabilidade absoluta total (ou ilimitada) e a 

impenhorabilidade absoluta parcial (ou limitada)180. Tal distinção, alerta o autor, é 

feita em razão de haver bens protegidos de todas as dívidas e bens protegidos 

apenas em relação a algumas dívidas181.  

Com isso, a impenhorabilidade absoluta total blinda os bens de todas as 

dívidas e se verifica em razão do interesse público. Ao analisar a lei italiana de sua 

época182, Carnelutti afirma que eram protegidos bens indispensáveis à vida material 

e moral do devedor, ao cumprimento de deveres com o Estado (cívicos e militares), 

bem como aqueles relacionados ao interesse da agricultura, da navegação e até do 

desenvolvimento das artes183. 

Já a impenhorabilidade absoluta parcial é apresentada de duas formas, uma 

como verdadeira impenhorabilidade e outra apenas como uma limitação menor da 

responsabilidade. A primeira (impenhorabilidade absoluta parcial propriamente dita), 

se verifica quando alguns bens ficam vulneráveis apenas em relação a alguns 

créditos184. Se esse critério fosse adotado hodiernamente, seria o caso da 

impenhorabilidade do bem de família, que pode ser penhorado, e.g, na execução de 

crédito tributário relativo ao seu imposto predial (artigo 3º, inciso IV, da Lei 

8.009/1990185). Quanto à segunda (limitação de responsabilidade), Carnelutti 

apresenta exatamente o oposto, afirmando que, com relação a alguns créditos, 

                                                           
179  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. 2. vol. Traduzido por Hiltomar 

Martins Oliveira. 1. ed. São Paulo: Classic Book, 2000. p. 728. 
180  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. 2. vol. Traduzido por Hiltomar 

Martins Oliveira. 1. ed. São Paulo: Classic Book, 2000. p. 728-729. 
181  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. 2. vol. Traduzido por Hiltomar 

Martins Oliveira. 1. ed. São Paulo: Classic Book, 2000. p. 728-729. 
182  Tal rol de bens impenhoráveis contemplava, exemplificativamente, os seguintes itens: “o leito do 

devedor ou de familiares próximos”, “roupas e utensílios para preparar comida”, “as armas, os 
uniformes e os arreios militares”, “os bichos de seda que não tiverem chegado à maturidade”, “o 
navio disposto a partir” e “as obras de engenho inéditas” (direitos autorais sobre obras de arte). 
(CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. 2. vol. Traduzido por Hiltomar 
Martins Oliveira. 1. ed. São Paulo: Classic Book, 2000. p. 729). 

183  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. 2. vol. Traduzido por Hiltomar 
Martins Oliveira. 1. ed. São Paulo: Classic Book, 2000. p. 730. 

184 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. 2. vol. Traduzido por Hiltomar 
Martins Oliveira. 1. ed. São Paulo: Classic Book, 2000. p. 730. 

185  “Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, 
previdenciária, trabalhista ou de qualquer natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de 
impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;” 
(BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de 
família. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 30 mar. 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8009.htm>. Acesso em: 12 out. 2018). 
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apenas certos bens podem ser penhorados186. Seria o caso, por exemplo, de uma 

garantia real, na qual, pelo menos em tese, apenas o bem dado em garantia 

responde pela dívida. 

Com relação à impenhorabilidade relativa, Carnelutti adota um pensamento 

de utilidade e conveniência.  

Explica o autor que a impenhorabilidade relativa se dá quando há expressa 

disposição legal admitindo a penhora de certo bem, “mas apenas enquanto não se 

mudar a condição jurídica em relação à conveniência de sua expropriação”187.  

Assim, considerando que a expropriação tem como objetivo a liquidação do 

bem penhorado (sua conversão em dinheiro) e que alguns bens são mais facilmente 

liquidados que outros, Carnelutti conclui que a impenhorabilidade relativa é a 

proteção de certos bens em razão de sua momentânea dificuldade de liquidação.  

Nesses casos, segundo a análise de Carnelutti do direito italiano da época 

(início do século XX), poderia o credor agir de algum modo para fazer cessar essa 

dificuldade, o que autorizaria a penhora do bem. O exemplo dado é o do crédito que 

o devedor possui em face de um terceiro, que, por via de uma ação sub-rogatória, 

permitiria ao credor apropriar-se de tal bem. No entanto, esse exemplo é 

ultrapassado em relação à atual sistemática executiva brasileira, sobretudo por ser 

possível a penhora direta de créditos do executado188.  

Para a doutrina brasileira moderna, a classificação da impenhorabilidade 

entre absoluta e relativa tende a ser menos complexa. Compreende-se, de uma 

forma geral, que a impenhorabilidade absoluta exclui da execução certos bens 

legalmente protegidos, ao passo que a impenhorabilidade relativa protege certos 

                                                           
186  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. 2. vol. Traduzido por Hiltomar 

Martins Oliveira. 1. ed. São Paulo: Classic Book, 2000. p. 733-736. 
187  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. 2. vol. Traduzido por Hiltomar 

Martins Oliveira. 1. ed. São Paulo: Classic Book, 2000. p. 728. 
188  É o que dispõe o artigo 855 do CPC: “Quando recair em crédito do executado, enquanto não 

ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I - ao 
terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor; II - ao executado, credor do 
terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015. Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 mar. 
2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. 
Acesso em: 12 out. 2018). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art856
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bens enquanto existirem outros bens penhoráveis189 ou até que preenchidos certos 

requisitos legais190. 

Contudo, como adverte Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, uma 

vez que os bens tidos como absolutamente impenhoráveis também podem ser 

penhorados em certas ocasiões (como na execução de dívida relativa à aquisição do 

bem protegido191), essa classificação fica inócua e pouco relevante192.  

Nesse sentido, inclusive, o atual Código de Processo Civil, ao estabelecer o 

rol de bens impenhoráveis, rompeu com o que era verificado no Código de 1973 e 

suprimiu a palavra “absolutamente” que antecedia a palavra “impenhoráveis” na lista 

de bens protegidos (redação do caput do artigo 833193).  

Sobre isso, Rodrigo Mazzei e Sarah Merçon-Vargas observaram que a 

alteração foi adequada: 

 

Essa alteração tem caráter didático para afastar a noção de direito absoluto, 
não mais admitida no direito pátrio e que é, inclusive, repudiada 
expressamente pelo artigo 187 do CC/02, que trata do abuso de direito. Não 
se pode considerar como lícito o exercício de direito que excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 
boa-fé ou pelos bons costumes, premissa esta que se aplica também no 
âmbito da impenhorabilidade. No sentido, não se pode esquecer que o 
abuso do direito é uma cláusula geral e, como tal, tem aplicação ampla, ou 
seja, alcança situações não previamente moduladas na lei como a acima 
trazida, não sendo diferente quando o pano de fundo é impenhorabilidade 
de bens, até mesmo diante da faceta patrimonial da questão.194. 

 

Por tais razões que o debate existente no Brasil é em torno da interpretação 

que deve ser dada às impenhorabilidades e como, no caso concreto deve o juiz 

                                                           
189  MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil, volume 3: 

execução. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 258-259. 
190  FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de 

ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), 2017. p. 87. 
191  É o que dispõe o artigo 833, §1º do CPC: “A impenhorabilidade não é oponível à execução de 

dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição” (BRASIL. Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, 
DF, 17 mar. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 12 out. 2018). 

192  MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil, volume 3: 
execução. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 259. 

193  “Art. 833. São impenhoráveis:” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 
Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 12 out. 
2018). 

194  DIDIER JR., Fredie (coordenador geral); MACÊDO, Lucas Buril de; Peixoto, Ravi; FREIRE, 
Alexandre (organizadores). Novo CPC e doutrina selecionada: execução. 5. v. Salvador: 
Juspodium, 2015. p. 511-512 apud FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo 
existencial: elementos de ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo 
(IASP), 2017. p. 131. 
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conduzir as causas, considerando a finalidade de certas impenhorabilidades, a 

constitucionalização do processo e o fato de que o credor é, também, portador de 

direitos fundamentais.  

A esse respeito, Marcelo Abelha já se posicionava: 

 

O art. 833 do CPC concentra um rol de bens “impenhoráveis” e, portanto, 
imunes à execução. Entretanto, desde já advertimos que o referido rol não é 
absolutamente inquebrável, de forma que o credor não deve ser visto 
apenas como um simples titular de um direito de crédito, mas alguém com 
direito a tutela jurisdicional justa e efetiva. Muitas vezes não se pode 
esquecer que o prejuízo que lhe foi causado pelo devedor, e que ora tenta 
ser restabelecido pela tutela executiva, poderá ter resultado danos de toda 
monta (patrimoniais e extrapatrimoniais), ferindo-lhe, igualmente, a 
dignidade. Exatamente por isso sustentamos, mesmo na vigência do antigo 
rol do art. 649 do CPC revogado, que o magistrado deveria, em cada caso 
concreto, e fundamentando-se em princípios constitucionais, afastar a 
imunidade de determinado bem arrolado nos incisos do art. 833, por 
entender que naquele caso concreto o valor jurídico da “proteção da 
dignidade do executado” não estaria em jogo pelas próprias peculiaridades 
que envolvessem a causa, mas sim a dignidade do exequente.195 

 

Exatamente por isso que estudaremos a seguir duas hipóteses de 

impenhorabilidades e suas leituras pela jurisprudência, que, adiantamos, ora 

favorecem o devedor, em alinhamento ao delineamento histórico dado à execução; 

ora favorecem o credor, assumindo, assim, posição vanguardista no pensamento 

processual.  

 

3.2 CASUÍSTICA: HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE E SUAS 

INTERPRETAÇÕES PELA JURISPRUDÊNCIA 

 

3.2.1 A Impenhorabilidade do Bem de Família 

 

A primeira hipótese de impenhorabilidade que analisaremos é a do bem de 

família.  

Voltado à proteção da moradia da família do devedor e do seu 

desenvolvimento, valores constitucionalmente garantidos196, a impenhorabilidade do 

                                                           
195 ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil. 6. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

p. 117. 
196  A moradia é um direito social, expresso no artigo 6º da Constituição Federal, ao passo que, 

segundo o artigo 226 da Constituição Federal, a família é compreendida como a base da 
sociedade e tem proteção especial do Estado.  
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bem de família pode se apresentar de duas formas, podendo decorrer da vontade ou 

da lei, modalidade essa que será objeto de nossa análise.  

O bem de família legal existe em razão da Lei nº 8.009, de 29 de março de 

1990, que sucedeu a Medida Provisória nº 143 de 8 de março de 1990, editada pelo 

então presidente José Sarney. 

Segundo essa norma, sem qualquer providência necessária por parte do 

devedor, o seu imóvel de residência familiar goza de proteção contra a execução de 

dívidas de qualquer natureza, sendo protegidos, também, os equipamentos, 

construções, plantações e benfeitorias do imóvel, desde que quitados (artigo 1º, 

caput e parágrafo único197). 

Também, de acordo com a citada lei, são impenhoráveis os móveis que 

guarneçam a residência do devedor que more de aluguel, desde que quitados e, por 

outro lado, por expressa disposição, são desprotegidos os veículos, as obras de arte 

e os “adornos suntuosos” do imóvel impenhorável (artigo 2º, caput e parágrafo 

único198).  

Ainda, convém apontar que o Superior Tribunal de Justiça, com apego à 

finalidade protetiva da norma, ampliou o escopo de proteção da Lei 8.009/90 em 

duas ocasiões relevantes para o cotidiano brasileiro. 

Na primeira delas, por meio da edição da súmula nº 364199, a corte pacificou o 

entendimento de que a impenhorabilidade do bem de família também se estende às 

pessoas solteiras, separadas e viúvas, sobretudo em razão do respeito às diversas 

formas de composição familiar existentes no Brasil. Em que pese a súmula seja 

                                                           
197  “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.” (BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a 
impenhorabilidade do bem de família. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 30 mar. 1990. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8009.htm>. Acesso em: 12 out. 2018). 

198  “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, observado 
o disposto neste artigo.” (BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a 
impenhorabilidade do bem de família. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 30 mar. 1990. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8009.htm>. Acesso em: 12 out. 2018). 

199  Enunciado da súmula nº 364 do Superior Tribunal de Justiça: “O conceito de impenhorabilidade de 
bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.” 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 364. Brasília, 15 de outubro de 2008. DJe. 
Brasília, DF, 3 nov. 2008. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-
revista-sumulas-2012_32_capSumula364.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018). 
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omissa quanto às pessoas divorciadas, há precedente da corte200 que assenta que 

tal grupo também é protegido, entendendo-se, assim, que a norma visa a proteção à 

moradia da pessoa, e não apenas da família.  

Na segunda hipótese de ampliação da proteção do instituto, o STJ, por meio 

da súmula nº 486201, consolidou a impossibilidade de se penhorar o imóvel 

residencial do devedor que esteja locado para terceiro, desde que a renda do 

aluguel sirva para a subsistência ou para a moradia do executado ou de sua família.  

Com isso, inúmeras pessoas passaram a ser protegida pelo instituto. É muito 

comum no Brasil pessoas que, mesmo tendo um imóvel residencial próprio, o 

alugam para, com tal renda, viabilizar a moradia em um local que melhor lhes sirva, 

mais próximo do trabalho, em uma região mais segura, etc. Esse entendimento 

também demonstra a interpretação teleológica dada ao bem de família no Superior 

Tribunal de Justiça.  

Além das duas súmulas, há, ainda, outro recente caso de ampliação da 

guarda conferida pelo bem de família, qual seja, a atribuição da sua 

impenhorabilidade ao imóvel do devedor fiduciante frente a uma execução de título 

extrajudicial. No caso concreto, o STJ entendeu que, em razão da expectativa que o 

executado possuía em adquirir o imóvel, justificava-se a prevalência da 

impenhorabilidade do bem e dos seus direitos de aquisição, “sob pena de impedir 

                                                           
200  Trata-se do acórdão proferido no recurso especial nº 182.223/SP, cuja ementa é: “RESP - CIVIL - 

IMÓVEL - IMPENHORABILIDADE - A Lei nº 8.009/90, o art. 1º precisa ser interpretada consoante 
o sentido social do texto. Estabelece limitação à regra draconiana de o patrimônio do devedor 
responder por suas obrigações patrimoniais. O incentivo à casa própria busca proteger as 
pessoas, garantido-lhes o lugar para morar. Família, no contexto, significa instituição social de 
pessoas que se agrupam, normalmente por laços de casamento, união estável, ou descendência. 
Não se olvidem ainda os ascendentes. Seja o parentesco civil, ou natural. Compreende ainda a 
família substitutiva. Nessa linha, conservada a teleologia da norma, o solteiro deve receber o 
mesmo tratamento. Também o celibatário é digno dessa proteção. E mais. Também o viúvo, ainda 
que seus descendentes hajam constituído outras famílias, e como, normalmente acontece, 
passam a residir em outras casas. "Data venia", a Lei nº 8.009/90 não está dirigida a número de 
pessoas. Ao contrário - à pessoa. Solteira, casada, viúva, desquitada, divorciada, pouco importa. 
O sentido social da norma busca garantir um teto para cada pessoa. Só essa finalidade, "data 
venia", põe sobre a mesa a exata extensão da lei. Caso contrário, sacrificar-se-á a interpretação 
teleológica para prevalecer a insuficiente interpretação literal.” 

 (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 182.223/SP. Relator: Ministro Luiz 
Vicente Cernicchiaro. Brasília, 19 de agosto de 1999. Dje. Brasília, DF, 20 set. 1999. Disponível 
em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&num_registro=199800527648>. Acesso em: 16 out. 2018). 

201  Enunciado da súmula nº 486 do Superior Tribunal de Justiça: “É impenhorável o único imóvel 
residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja 
revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Súmula nº 486. Brasília, 28 de junho de 2012. DJe. Brasília, DF, 01 ago. 2012. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-
2017_43_capSumulas486-490.pdf>. Acesso em: 16 out. 2018). 
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que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade 

familiar”202. Trata-se de demonstração da tradição da corte em ampliar a proteção 

conferida pelo instituto. 

Todavia, ainda que ampliado pela jurisprudência o escopo protetivo da Lei 

8.009/1990, ressalta-se que a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta. 

Há casos em que a sua penhora é admitida, estando tais exceções expressas no 

artigo 3º da Lei 8.009/1990. São seis hipóteses atualmente vigentes203. 

A primeira delas diz respeito à execução movida por titular de crédito tomado 

para a construção ou aquisição do imóvel (artigo 3º, inciso II204). Assim, caso o 

devedor tenha tomado um empréstimo para construir ou adquirir o imóvel que 

residirá, não pode ele deixar de pagar essa dívida e alegar a impenhorabilidade do 

bem de família. A restrição é razoável, pois “assegurar a moradia do adquirente de 

um bem ainda não inteiramente quitado, em detrimento do vendedor, proprietário, 

                                                           
202  Transcreve-se a ementa do acórdão proferido no recurso especial nº 1.677.079/SP: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 
GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE 
FAMÍLIA LEGAL. LEI Nº 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. 
Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto 
do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade 
do bem de família legal (Lei nº 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não 
se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra 
o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, 
contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. 
A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de 
aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do 
financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) 
adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato 
de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor 
fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. 
Recurso especial provido.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 
1.677.079/SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, 25 de setembro de 2018. DJe. 
Brasília, DF, 1 out. 2018. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGe
nerica&termo=REsp%201677079>. Acesso em: 16 out. 2018). 

203  Havia, anteriormente, sete exceções à impenhorabilidade do bem de família. A que não mais se 
encontra em nosso sistema é aquela relativa à execução de crédito trabalhista de empregado 
doméstico da residência do executado (artigo 3º, inciso I da Lei 8.009/1990). No entanto, após a 
vigência da Lei Complementar nº 150, de 2015, que conferiu uma série de direitos a esses 
trabalhadores, revogou-se expressamente o inciso I do artigo 3º da Lei 8.009/1990, não sendo 
mais possível a penhora do imóvel de residência do empregador executado para a quitação de 
crédito trabalhista do empregado exequente.  

204  “Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, 
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) 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;” (BRASIL. Lei nº 8.009, de 
29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Lex. Diário Oficial da 
União. Brasília, DF, 30 mar. 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8009.htm>. Acesso em: 12 out. 2018). 
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geraria caos e insegurança nas relações negociais e, certamente, teria o efeito 

colateral de inibir as vendas a prazo”205.  

A segunda exceção é relativa à execução de crédito de pensão alimentícia 

(artigo 3º, inciso III206), qualquer que seja sua origem (relação familiar ou 

cometimento de ato ilícito), como já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça207. 

Aqui, a lei prioriza o credor de alimentos em detrimento ao direito de moradia do 

devedor, o que, ao nosso ver, é mais condizente com os fundamentos do mínimo 

existencial, pois, listando-se as necessidades para a subsistência humana, a 

alimentação surge à frente de qualquer outra.  

Sobre essa exceção, o STJ decidiu que ela não admite interpretação 

extensiva que privilegie demais créditos de natureza alimentar diferentes da pensão 

alimentícia. No caso julgado (recurso especial nº 1.361.473/DF208), entendeu-se que 

                                                           
205  FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de 

ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), 2017. p. 117. 
206  “Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, 

previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) 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;” (BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do 
bem de família. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 30 mar. 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8009.htm>. Acesso em: 12 out. 2018). 

207  O STJ consolidou que, para a excepcionalidade da impenhorabilidade do bem de família, é 
irrelevante a origem do pensionamento, podendo ser ele originário de relação familiar ou de ato 
ilícito. Veja-se o trecho do informativo de jurisprudência 415 desse tribunal: “É cediço que a 
pensão alimentícia está prevista expressamente no art. 3º, III, da Lei n. 8.009/1990 como hipótese 
de exceção à impenhorabilidade do bem de família, e a jurisprudência deste Superior Tribunal 
preconiza a irrelevância da origem dessa prestação se decorrente de relação familiar ou de ato 
ilícito.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Informativo de Jurisprudência nº 415. Brasília, 9 
nov. 2009. Brasília, DF, 27 abr. 2015. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270415%27>. 
Acesso em: 16 out. 2018). 

208  “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA DE BEM 
DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE (LEI 8.009/90, ART. 3º). IMPROCEDÊNCIA. 
DESCABIDA AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DA EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI. RECURSO 
PROVIDO. 1. A Lei 8.009/90 estabelece como regra a impenhorabilidade do bem de família. O 
art. 1º é peremptório: "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 nessa lei." 2. As ressalvas são somente aquelas dos 
incisos do art. 3º, o qual, primeiro, reafirma no seu caput a impenhorabilidade do bem de família, 
excepcionando, no que interessa à hipótese, a possibilidade de satisfação do credor de pensão 
alimentícia. A exceção não deve ser ampliada. 3. A exclusão da impenhorabilidade, prevista na lei 
específica, é a do credor de pensão alimentícia, a qual, sendo espécie do gênero prestação 
alimentícia (ou crédito alimentar), é mais restrita do que a situação do credor de qualquer outra 
prestação alimentícia. 4. Toda prestação cuja verba tenha natureza alimentar é prestação 
alimentícia, mas nem toda prestação alimentícia é pensão alimentícia, embora toda pensão 
alimentícia seja prestação alimentícia. A lógica é de gênero e espécie. Há diferença. 5. Recurso 
especial provido para julgar procedentes os embargos à execução.” (BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Recurso Especial nº 1.361.473/DF. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Relator para 
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a execução de honorários advocatícios não é capaz de derrubar a 

impenhorabilidade do bem de família, muito embora tal verba tenha caráter 

alimentar.  

A terceira exceção diz respeito à cobrança de impostos, taxas e contribuições 

relativas ao imóvel familiar (artigo 3º, inciso IV209). Aqui, a lei sobrepôs o crédito do 

Estado ao direito social da moradia, em manifesta demonstração da supremacia do 

interesse público sobre o particular. A respeito da exceção em si, deve-se entender 

que o proprietário deve arcar com todos as obrigações vinculadas ao imóvel 

(obrigações propter rem), incluindo-se aí tanto os tributos (impostos, taxas210, 

contribuições de melhoria, etc.) e demais obrigações, como por exemplo as 

contribuições de condomínio. Sobre essas, inclusive, o Supremo Tribunal Federal211 

já assentou que, embora não previstas no rol de exceções, as dívidas de 

condomínio não enfrentam o óbice da impenhorabilidade do bem de família.  

A quarta exceção é relativa à execução de hipoteca do bem familiar (artigo 3º, 

inciso V212). Nessa hipótese, não pode o executado arguir a impenhorabilidade do 

                                                                                                                                                                                     
acórdão: Ministro Raul Araújo. Brasília, 09 de maio de 2017. DJe. Brasília, DF, 01 ago. 2017. 
Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&num_registro=201300109977>. Acesso em: 20 out. 2018). 

209  “Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, 
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de 
impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;” 
(BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de 
família. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 30 mar. 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8009.htm>. Acesso em: 12 out. 2018). 

210  Quanto às taxas, Araken de Assis explica que a interpretação que deve ser dada a esse termo na 
lei é técnica e, também, vulgar. Assim, segundo o autor, a cobrança de uma “taxa d’água” é 
bastante para se penhorar o bem de família. (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 19. ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 297-299). 

211  A esse respeito, transcreve-se a ementa do recurso extraordinário nº 439.003/SP, que 
fundamentou o informativo de jurisprudência nº 455 do STF: “EMENTA: RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. DECORRÊNCIA DE DESPESAS 
CONDOMINIAIS. 1. A relação condominial é, tipicamente, relação de comunhão de escopo. O 
pagamento da contribuição condominial (obrigação propter rem) é essencial à conservação da 
propriedade, vale dizer, à garantia da subsistência individual e familiar --- a dignidade da pessoa 
humana. 2. Não há razão para, no caso, cogitar-se de impenhorabilidade. 3. Recurso 
extraordinário a que se nega provimento.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 
Extraordinário nº 439.003/SP. Relator: Ministro Eros Grau. Brasília, 6 de fevereiro de 2007. Dje. 
Brasília, DF,2 mar. 2007. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2262213>. Acesso em: 16 out. 2018). 

212  “Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, 
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) V - para execução de 
hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;” 
(BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de 
família. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 30 mar. 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8009.htm>. Acesso em: 16 out. 2018). 
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bem que ele mesmo deu em garantia. Trata-se de uma expressão da coerência do 

nosso direito, pois, como ensinou Álvaro Villaça Azevedo:  

 

Se a instituição do bem de família não retira de seu titular a possibilidade de 
aliená-lo, porque esse imóvel é, somente, impenhorável, nada impede que 
seja o mesmo oferecido como garantia hipotecária. Não seria justo, 
entretanto, que, favorecendo esse mesmo titular, devedor hipotecário, não 
pudesse o credor satisfazer-se de seu crédito, sobre o objeto da garantia 
ofertada.213 

 

A quinta exceção à impenhorabilidade do bem de família diz respeito à sua 

aquisição criminosa (artigo 3, inciso VI214). Outra manifestação de coerência do 

nosso sistema jurídico: se o imóvel é adquirido com produto de crime, não há 

razoabilidade em se assegurar a sua impenhorabilidade.  

A sexta (e última) exceção legal à impenhorabilidade do bem de família diz 

respeito à execução de obrigação decorrente de fiança prestada em contrato de 

locação.  

Tal exceção, incluída pela “Lei do Inquilinato” (Lei nº 8.245/1991), visou 

fortalecer a garantia dos locadores estabelecendo que, uma vez prestada fiança em 

contrato de locação, não pode o fiador executado valer-se da impenhorabilidade do 

bem de família em caso de inadimplência do locatário afiançado.  

Essa hipótese causou diversos debates na comunidade jurídica, sobretudo 

em razão dela se sustentar também em contratos de locação não residenciais. A 

esse respeito, Adriano Ferriani observou o seguinte: 

 

De fato, sempre incomodou e continua inquietando o fato de o fiador poder 
ter o seu imóvel residencial penhorado por uma dívida que, na sua 
essência, sequer lhe pertence. Principalmente se for considerada uma 
situação de fiança em contrato de locação não residencial, pois o fiador 
pode perder o seu imóvel residencial e o locatário, sendo também 
proprietário de imóvel residencial próprio, não está sujeito à mesma 

consequência. Trata-se de flagrante anomalia.215 
 

                                                           
213  AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de família. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1999. p. 181. 
214  “Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, 

previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VI - por ter sido adquirido 
com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, 
indenização ou perdimento de bens.” (BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe 
sobre a impenhorabilidade do bem de família. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 30 mar. 
1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8009.htm>. Acesso em: 16 out. 
2018). 

215  FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de 
ponderação. 1. ed. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), 2017. p. 119. 
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No entanto, apesar dos debates, o Supremo Tribunal Federal já assentou a 

constitucionalidade da penhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de 

locação, fazendo-o em diversos precedentes216 e, também, o Superior Tribunal de 

Justiça pacificou ser legítima a constrição217. 

Ainda, na esteira de restrições ao instituto, a lei traz, ainda, limitações ao seu 

reconhecimento o que, no caso concreto, permitiria a penhora de um bem que 

aparentemente seja impenhorável. 

Assim, aponta-se que a Lei 8.009/1990 atribuiu impenhorabilidade apenas a 

um único imóvel de residência familiar e, em caso de haver múltiplos domicílios, 

apenas o de menor valor está protegido. É o que dispõe o artigo 5º, caput e 

parágrafo único da lei218. 

Ainda, em caso de má-fé para o gozo do benefício conferido pelo instituto, 

configurado pela aquisição maliciosa de bem residencial mais valioso para fins de 

moradia por aquele que se sabe insolvente, a lei prevê que tal indivíduo não faz jus 

                                                           
216  Dentre esses, chamamos a atenção para o percursor de todos, o acórdão proferido no recurso 

extraordinário nº 407.688, julgado com repercussão geral: “EMENTA: 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” (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Recurso Extraordinário nº 407.688/AC. Relator: Ministro Cezar Peluso. Brasília, 08 de 

fevereiro de 2006. Dje. Brasília, DF, 06 out. 2006. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2174853>. Acesso em: 16 out. 2018). 
217 Trata-se da súmula nº 549 do STJ (“é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de 

contrato de locação”), bem como o que se entendeu no julgamento do recurso especial nº 
1.363.368/MS, afeto ao regime dos recursos repetitivos: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. 
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 
EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE 
LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: ‘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 n. 8.009/1990’. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.363.368/MS. Relator: Ministro Luis 
Felipe Salomão. Brasília, 12 de novembro de 2014. DJe. Brasília, DF, 21 nov. 2014. Disponível 
em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&num_registro=201300114633>. Acesso em: 16 out. 2018). 

218  “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, 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.” (BRASIL. 
Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Lex. 
Diário Oficial da União. Brasília, DF, 30 mar. 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8009.htm>. Acesso em: 16 out. 2018). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm#art70
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à sua proteção (artigo 4º, caput219). Nessa situação, pode o juiz agir para anular a 

venda do imóvel anterior, reconhecendo-se apenas quanto a esse a 

impenhorabilidade do bem de família (artigo 4º, §1º220). 

No entanto, a lei nada diz quanto à mesma operação fraudulenta se 

viabilizada pela transformação de outro bem em um imóvel a ser utilizado para 

moradia. Assim, a prima facie, poder-se-ia concluir pela licitude da transformação de 

dinheiro em caixa (bem penhorável) em um imóvel para residência (bem 

impenhorável) por aquele que se sabe insolvente.  

Importante ressaltar que a proteção conferida pela citada lei não faz qualquer 

ressalva quanto ao valor do imóvel impenhorável. Assim, protege-se, 

indistintamente, o casebre de um executado por dívida de compras com o cartão de 

crédito e o apartamento duplex de um empresário pela dívida de empréstimo para 

fomento de seu capital de giro.  

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em mais de 

uma ocasião, sendo dois precedentes os mais relevantes para o presente estudo.  

No primeiro (recurso especial nº 1.178.469/SP221,), apreciado pela terceira 

turma do tribunal, entendeu-se, por unanimidade, que é “irrelevante, para efeitos de 

impenhorabilidade, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão”. 

                                                           
219  “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.” (BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do 
bem de família. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 30 mar. 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8009.htm>. Acesso em: 16 out. 2018). 

220  “§ 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.” (Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a 
impenhorabilidade do bem de família. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 30 mar. 1990. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8009.htm>. Acesso em: 16 out. 2018). 

221  Tal julgado embasou o informativo de jurisprudência nº 456 da corte e sua ementa é: “RECURSO 
ESPECIAL - DIREITO CIVIL - QUESTÃO PRELIMINAR - JULGAMENTO PROFERIDO POR 
CÂMARA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS - POSSIBILIDADE, 
DESDE QUE OBSERVADOS PARÂMETROS LEGAIS - PRECEDENTES - EXISTÊNCIA DE 
VÍCIO REDIBITÓRIO E O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DA FORMA MENOS ONEROSA 
AO DEVEDOR - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - 
PENHORA - PARTE IDEAL DE IMÓVEL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - BEM DE FAMÍLIA 
- AVALIAÇÃO - JUÍZO DINÂMICO - BEM IMÓVEL DE ELEVADO VALOR - IRRELEVÂNCIA, 
PARA EFEITOS DE IMPENHORABILIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - DEMONSTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA - EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO - MULTA - IMPOSSIBILIDADE - INTUITO PROCRASTINATÓRIO - AUSÊNCIA - 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA 
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte Superior já teve 
oportunidade de indicar que é possível o julgamento por Turmas ou Câmaras constituídas, em sua 
maioria, por juízes convocados, desde que a convocação se dê dentro dos parâmetros legais e 
que observadas as disposições estabelecidas pela Constituição Federal. II - As questões 
concernentes à existência de vício redibitório, bem como quanto ao prosseguimento da execução 
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Todavia, embora assim tenha consignado, esse julgado reafirmou a 

jurisprudência do STJ222 acerca da possibilidade de se penhorar uma parte do bem 

familiar, caso isso não implique em sua descaracterização, ou, em outras palavras, 

caso não se inviabilize a moradia. É o caso, e.g., da penhora de parcela do imóvel 

familiar consistente no terreno sem construções que fique ao lado ou no entorno da 

residência construída. Nessa situação, compõe-se os interesses em jogo: o credor 

consegue alcançar certo crédito e o devedor mantém seu teto. 

No segundo precedente (recurso especial nº 1.351.571/SP223), a quarta turma 

do tribunal também reconheceu a irrelevância do valor do bem familiar para a 

                                                                                                                                                                                     
da forma menos gravosa ao devedor, não foram objeto de debate ou deliberação no acórdão 
recorrido, não obstante a oposição de embargos declaratórios, o que atrai a incidência da Súmula 
211/STJ. III - É possível a penhora de parte do imóvel, caracterizado como bem de família, quando 
for possível o desmembramento sem sua descaracterização. Precedentes. IV - A avaliação da 
natureza do bem de família, amparado pela Lei n° 8.009/90, por ser questão de ordem pública e 
não se sujeitar à preclusão, comporta juízo dinâmico. E essa circunstância é moldada pelos 
princípios basilares dos direitos humanos, dentre eles, o da dignidade da pessoa humana, um dos 
fundamentos do nosso Estado Democrático, nos termos do 1º, inciso III, da Constituição da 
República. V - Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, de acordo com 
o artigo 1º, da Lei n° 8.009/90, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, 
sendo irrelevante o valor do bem. VI - O art. 3º da Lei nº 8.009/90, que trata das exceções à regra 
da impenhorabilidade, não faz traz nenhuma indicação concernente ao valor do imóvel. Portanto, é 
irrelevante, para efeitos de impenhorabilidade, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto 
padrão. Precedente da eg. Quarta Turma. VII - Acerca do índice de correção monetária, impõe-se 
reconhecer que, não se admite recurso especial pela alínea "c" quando ausente a demonstração, 
pelo recorrente, das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados. VIII - Os embargos de 
declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento, vedando-se, por lógica, a 
imposição de multa procrastinatória, nos termos do que dispõe o enunciado da Súmula 98/STJ. IX 
- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.” (BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.178.469/SP. Relator: Ministro Massami Uyeda. 
Brasília, DF, 18 de novembro de 2010. DJe. Brasília, 10 dez. 2010. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&num_registro=201000212900>. Acesso em: 20 out. 2018). 

222  Cita-se, nesse sentido, os recursos especiais nº 326.171/GO (de relatoria do Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, julgado em 28/08/2001 e publicado no DJ em 22/10/2001 e na RSTJ vol. 150, 
p. 420) e nº 139.010/SP (de relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em 21/02/2002 e 
publicado no DJ em 20/05/2002 e na RSTJ vol. 159, p. 399). 

223  “RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA POR 
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE LOTEAMENTO - PRETENSÃO DE 
PENHORA DO ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA SOB A ALEGAÇÃO DE 
TRATAR-SE DE IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR) - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE O 
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DA UNIDADE HABITACIONAL INDIVIDUAL 
ANTE O NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO À ALUDIDA GARANTIA 
(IMPENHORABILIDADE). IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. Hipótese: Controvérsia envolvendo 
a possibilidade de reinterpretação do instituto da impenhorabilidade do bem de família com vistas 
a alargar as hipóteses limitadas, restritas e específicas de penhorabilidade descritas na legislação 
própria, ante a arguição de que o imóvel é considerado de alto valor. 1. O bem de família 
obrigatório está disciplinado na Lei nº 8.009/90 e surgiu com o objetivo de proteger a habitação da 
família, considerada, pela Constituição Brasileira, elemento nuclear da sociedade. 2. Em virtude do 
princípio da especificidade "lex specialis derogat legi generali", prevalece a norma especial sobre a 
geral, motivo pelo qual, em virtude do instituto do bem de família ter sido especificamente tratado 
pelo referido ordenamento normativo, é imprescindível, tal como determinado no próprio diploma 
regedor, interpretar o trecho constante do caput do artigo 1º "salvo nas hipóteses previstas nesta 
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configuração de sua impenhorabilidade, mas, diferentemente do julgado anterior, a 

votação não foi unânime, sendo o veredito composto por três votos a dois. 

O relator originalmente designado para o caso, Luis Felipe Salomão, propôs 

uma releitura da jurisprudência da corte para viabilizar a penhora de percentual do 

imóvel familiar de alto valor, sem a observância de sua descaracterização ou não. 

Esse entendimento, acompanhado pela ministra Isabel Galotti, foi assim sintetizado 

pelo ministro: 

Não se pretende firmar a tese de que os bens de alto valor, ainda que 
sirvam de moradia ao devedor e sua família, serão sempre e sempre 
penhoráveis, mas, sim, possibilitar a penhora de percentual do alto valor 
desses bens, viabilizando a satisfação concomitante de valores de 
importância ímpar: preserva-se a dignidade do devedor e satisfaz-se o 
crédito do credor, garantindo-se, ainda, a ordem jurídica e prestigiando-se a 
razoabilidade. 

 

Contudo, apesar da ressalva feita, o entendimento não foi seguido pelos 

ministros Raúl Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi, esse último ficando 

responsável pela redação do acórdão. Para eles, a opção do legislador de não ter 

feito ressalvas quanto ao valor do bem impenhorável deveria ser respeitada, o que 

sempre marcou a jurisprudência da corte, como já visto. 

                                                                                                                                                                                     
lei", de forma limitada. Por essa razão, o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que às 
ressalvas à impenhorabilidade ao bem de família obrigatório, é sempre conferida interpretação 
literal e restritiva. Precedentes. 3. A lei não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como 
bem de família relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime jurídico distinto no que 
tange à impenhorabilidade, ou seja, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão 
excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante 
os ditames da Lei 8009/90. 4. O momento evolutivo da sociedade brasileira tem sido delineado de 
longa data no intuito de salvaguardar e elastecer o direito à impenhorabilidade ao bem de família, 
de forma a ampliar o conceito e não de restringi-lo, tomando como base a hermenêutica jurídica 
que procura extrair a real pretensão do legislador e, em última análise, a própria intenção da 
sociedade relativamente às regras e exceções aos direitos garantidos, tendo sempre em mente 
que a execução de crédito se realiza de modo menos gravoso ao devedor consoante estabelece o 
artigo 620 do CPC/73, atual 805 no NCPC. 5. A variável concernente ao valor do bem, seja 
perante o mercado imobiliário, o Fisco, ou ainda, com amparo na subjetividade do julgador, não 
afasta a razão preponderante justificadora da garantia de impenhorabilidade concebida pelo 
legislador pelo regime da Lei nº 8.009/90, qual seja, proteger a família, garantindo-lhe o patrimônio 
mínimo para sua residência. 6. Na hipótese, não se afigura viável que, para a satisfação do 
crédito, o exequente promova a penhora, total, parcial ou de percentual sobre o preço do único 
imóvel residencial no qual comprovadamente reside a executada e sua família, pois além da lei 
8009/90 não ter previsto ressalva ou regime jurídico distinto em razão do valor econômico do bem, 
questões afetas ao que é considerado luxo, grandiosidade, alto valor estão no campo nebuloso da 
subjetividade e da ausência de parâmetro legal ou margem de valoração. 7. Recurso especial 
desprovido.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.351.571/SP. Relator: 
Ministro Luis Felipe Salomão. Relator para acórdão: Ministro Marco Buzzi. Brasília, 27 de 
setembro de 2016. DJe. Brasília, DF, 11 nov. 2016. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&num_registro=201202267359>. Acesso em: 20 out. 2018). 
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Ainda, segundo o entendimento de Marco Buzzi, a restrição à 

impenhorabilidade não poderia ser feita nesse sentido, pois “questões afetas ao que 

é considerado luxo, grandiosidade, alto valor estão no campo nebuloso da 

subjetividade e da ausência de parâmetro legal ou margem de valoração”. 

Ademais, curioso citar que o acórdão lavrado mencionou o patrimônio 

mínimo, muito embora a decisão tenha privilegiado devedores moradores de imóveis 

suntuosos, o que, pelo menos em tese, esbarraria com a finalidade dessa teoria. 

Diante de todos esses fatos, vê-se que, no que toca ao bem de família, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é, indubitavelmente, inclinada à 

defesa do devedor. Há na corte diversas decisões e entendimentos que ora são 

apegados à legalidade (como é o caso do bem de família luxuoso), ora são 

apegados à principiologia e à finalidade do instituto (como é o caso das súmulas 364 

e 486), sendo o resultado disso tudo o alinhamento do STJ ao delineamento 

histórico dado à execução, que gradativamente protegeu o executado. 

 

3.2.2 A (im)Penhorabilidade do Salário 

 

Em nosso direito o salário sempre foi protegido da execução. É o que 

dispunha o Regulamento 737224 (1850) e os Códigos de Processo Civil de 1939225 e 

1973226. 

                                                           
224  “Art. 529. Não podem ser absolutamente penhorados os bens seguintes: (...) §2.º Os ordenados e 

vencimentos dos Magistrados e empregados publicos. §3.º Os soldos e vencimentos dos militares. 
§4.º As soldadas da gente de mar, e salarios dos guardas-livros, feitores, caixeiros e operarios. 
(...) §8.º As pensões, tenças e montepios, inclusive o dos Servidores do Estado.” (BRASIL. 
Decreto nº 737, de 25 de novembro de 1850. Determina a ordem do Juizo no Processo 
Commercial.. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DIM/DIM0737.htm>. Acesso em: 20 out. 
2018.) 

225  “Art. 942. Não poderão absolutamente ser penhorados: (...) VII – os vencimentos dos magistrados, 
professores e funcionários públicos, o soldo e fardamento dos militares, os salários a soldadas, em 
geral, salvo para pagamento de alimentos à mulher ou aos filhos, quando o executado houver sido 
condenado a essa prestação; VIII – as pensões, tenças e montepios percebidos dos cofres 
públicos, de estabelecimento de previdência, ou provenientes da liberalidade de teceiro, e 
destinados ao sustento do executado ou da família ;" (BRASIL. Decreto-lei nº 1.608, de 18 de 
setembro de 1939. Código de Processo Civil. Lex. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso em: 20 out. 
2018). 

226  “Art. 649. São absolutamente impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, 
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas 
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de 
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste 
artigo;” (BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Lex. 
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O CPC de 2015 mantém a impenhorabilidade do salário (artigo 833, inciso 

IV227), mas, de forma inovadora, excetuou essa proteção, estabelecendo que o 

salário pode ser penhorado para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer 

origem (ato ilícito ou relação familiar)228, bem como para a satisfação de qualquer 

dívida desde que a remuneração seja superior a cinquenta salários mínimos 

mensais (artigo 833, §2º229). 

A inovação foi aclamada por uns e criticada por outros. A seu favor, Luiz 

Dellore afirma que a mera positivação de uma exceção à impenhorabilidade do 

salário representa um avanço digno de aplausos, pois “abre caminho para que, nas 

próximas reformas processuais, o valor seja minorado”230.  

No entanto, aqueles que criticam o parágrafo segundo do artigo 833 afirmam 

que a exceção é descompassada com a realidade brasileira, pois, a bem da 

verdade, pouquíssimos são os que recebem salários maiores a cinquenta vezes o 

mínimo nacional. Apenas como observação, nem o presidente do Supremo Tribunal 

Federal percebe tal remuneração231. 

                                                                                                                                                                                     
Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 jan. 1973. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869impressao.htm>. Acesso em: 16 set. 2018). 

227  “Art. 833. São impenhoráveis: (...) 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;” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Lex. Diário 
Oficial da União. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 20 out. 
2018). 

228  Exceção existente no CPC/73, no entanto, nenhuma ressalva era feita a respeito da origem do 
pensionamento. Assim, constava do parágrafo segundo do artigo 649 desse código que a 
impenhorabilidade do salário não se aplicava “no caso de penhora para pagamento de prestação 
alimentícia”. 

229  “Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 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.” (BRASIL. Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, 
DF, 17 mar. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 20 out. 2018). 

230  DELLORE, Luiz. A penhora do salário no Novo CPC. Jota, São Paulo, 05 out. 2015. Disponível 
em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/novo-cpc/a-penhora-do-salario-no-novo-cpc-
05102015>. Acesso em: 20 out. 2018. 

231  De acordo com dados extraídos do site do Supremo Tribunal Federal, o ministro José Antonio Dias 
Toffoli, atual presidente da corte, percebeu, em outubro de 2018, remuneração líquida de 
R$22.260,15, que corresponde a 23,33 salários mínimos, uma vez que o valor do salário mínimo 
nacional é de R$954,00, conforme instituiu o Decreto nº 9.255, de 29 de dezembro de 2017. Não 
se ignora a existência de outras remunerações que compõem o salário, como benefícios (e.g. 
auxílio moradia) ou demais indenizações, sendo tal valor apenas informativo. (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Remuneração. Disponível em: 
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Como um dos críticos a essa parte do atual código, Marcelo Abelha consigna 

que o legislador perdeu uma grande oportunidade de ajustar a exceção à 

impenhorabilidade do salário à realidade, deixando de aplicar a proporcionalidade e 

a razoabilidade, o que, segundo ele, seria conveniente à composição de interesses 

entre credor e devedor232. 

Ainda, não bastasse o desapego ao cotidiano brasileiro, a norma foi redigida 

com uma simplicidade que dificulta a sua aplicação. Pela sua leitura, diversas 

dúvidas surgem, como alerta Luiz Dellore233. O marco objetivo de cinquenta salários 

mínimos refere-se ao valor bruto ou líquido da remuneração? A gratificação natalina 

(13º salário) e eventual participação nos lucros devem ser levadas em conta para se 

excepcionar a impenhorabilidade? E os vencimentos extraordinários, tais como 

gratificações dadas por liberalidade pelo empregador? Essas questões, por mais 

interessantes que sejam, ficarão à cargo de esclarecimento pela jurisprudência e, 

dado o escopo dessa pesquisa, não nos proporemos a solucioná-las. 

Retomando, é essa a atual dinâmica relativa à penhorabilidade do salário no 

CPC de 2015: em regra, é ele impenhorável (artigo 833, inciso IV), salvo se a dívida 

disser respeito a “prestação alimentícia” ou for ela de qualquer natureza e o salário 

for maior que cinquenta vezes o salário mínimo (ambas exceções no artigo 833, 

§2º). 

Sobre essa sistemática, especificamente quanto ao parágrafo segundo do 

artigo 833, o STJ, até o momento234, se pronunciou poucas vezes235 e, nessas 

ocasiões, firmou dois entendimentos relevantes.  

O primeiro deles sustenta que a impenhorabilidade do salário sucumbe frente 

a execução de honorários advocatícios236 e periciais237. Diferentemente do que foi 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.stf.jus.br/portal/remuneracao/listarRemuneracao.asp?periodo=102018&ano=2018&me
s=10&folha=1>. Acesso em: 20 out. 2018.) 

232  ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil. 6. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
p. 120. 

233  DELLORE, Luiz. A penhora do salário no Novo CPC. Jota, São Paulo, 05 out. 2015. Disponível 
em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/novo-cpc/a-penhora-do-salario-no-novo-cpc-
05102015>. Acesso em: 20 out. 2018. 

234  O marco temporal utilizado para a presente pesquisa é o dia 21/10/2018. 
235  Até o momento, quatro são os julgados que mencionam expressamente o artigo 833, §2º, do 

CPC/15: os recursos especiais nº 1.747.645/DF (de relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgado 
em 07/08/2018 e publicado no DJe em 10/08/2018), nº 1.714.505/DF (de relatoria do ministro 
Herman Benhamin, julgado em 10/04/2018 e publicado no DJe em 25/05/2018) e nº 1.722.673/SP 
(de relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/03/2018 e publicado no DJe em 
05/04/2018), e o agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.107.619/PR (de relatoria do 
ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 16/11/2017 e publicado no DJe em 22/11/2017). 
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decidido quanto ao bem de família (recurso especial nº 1.361.473/DF, já visto) a 

exceção à impenhorabilidade do salário foi ampliada para contemplar outros créditos 

alimentares, e não somente a pensão alimentícia, não importando o valor da 

prestação executada. 

O entendimento é justificável, pois, segundo a redação do código, a 

impenhorabilidade do salário não se sustenta frente a cobrança de “prestações 

alimentares”, o que demonstra a intenção do legislador em privilegiar todos os 

créditos alimentares, como são os honorários advocatícios238. 

Adiante, no segundo entendimento firmado, a corte consignou que o limite 

legal de cinquenta salários mínimos não admite flexibilização239, devendo a lei ser 

                                                                                                                                                                                     
236  Nesse sentido, convergiu o entendimento firmado no agravo interno no agravo em recurso 

especial nº 1.107.619/PR e no recurso especial nº 1.714.505/DF, cuja ementa é: 
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2º, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento 
dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o 
entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo 
possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a 
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos 
vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é 
excepcionado pelo § 2º do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de 
prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou 
sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu 
pagamento. 3. Recurso Especial provido.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
Especial nº 1.714.505/DF. Relator: Ministro Herman Benjamin. Brasília, 10 de abril de 2018. DJe. 
Brasília, DF, 25 maio 2018. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&num_registro=201703130345>. Acesso em: 21 out. 2018). 

237  Nesse sentido, destaca-se a ementa do recurso especial nº 1.722.673/SP: “RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 
CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2º, DO CPC/2015. 
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil 
de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é 
possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais. 3. O termo prestação 
alimentícia, previsto no art. 833, § 2º, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido 
estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes. 4. Os honorários periciais têm 
natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do 
direito do credor. 5. Recurso especial provido.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
Especial nº 1.722.673/SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, 13 de março de 
2018. DJe. Brasília, DF, 05 abr. 2018. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&num_registro=201702192136>. Acesso em: 21 out. 2018). 

238  É o que dispõe o artigo 85, §14, do CPC/15: “Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar 
honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14.  Os honorários constituem direito do advogado e 
têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do 
trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” (BRASIL. Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, 
DF, 17 mar. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 21 out. 2018). 

239  É o que se decidiu no recurso especial nº 1.747.645/DF, cuja ementa é: “RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA VENCIDA 
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respeitada. O caso teve votação unânime e foi relatado pela ministra Nancy 

Andrighi, cujo entendimento foi seguido pelos ministros Paulo de Tarso Sanseverino, 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro, todos da terceira 

turma do STJ.  

Pelo precedente, assentou-se, curiosamente, que o legislador estabeleceu um 

“mínimo patrimonial” do devedor a ser respeitado, qual seja, a remuneração inferior 

a cinquenta salários mínimos. Todavia, considerando toda a construção jurídica que 

sustenta as teses do mínimo existencial e do patrimônio mínimo, a afirmativa parece 

não ser a mais adequada.  

Como exposto, por mais redundante que pareça, o mínimo existencial e o 

patrimônio mínimo pretendem conservar, literalmente, o mínimo para uma sobrevida 

digna. Não nos parece adequado dizer que o legislador tenha se apoiado nessas 

teorias para estabelecer o parâmetro dos cinquenta salários mínimos.  

Explica Humberto Theodoro Júnior que, na verdade, ao assim agir, o 

legislador apenas positivou uma tendência jurisprudencial e doutrinária de proteger a 

verba alimentar (aqui incluído o salário) que seja utilizada no pronto atendimento das 

necessidades do devedor240, a fim de permitir a penhora dessas verbas de valores 

exorbitantes ou que não se convertessem à subsistência do devedor. 

                                                                                                                                                                                     
E NÃO PAGA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 
SUCUMBÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DOS HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. 
EXCEÇÃO DO §2º DO ART. 833. PENHORA DAS IMPORTÂNCIAS EXCEDENTES A 50 
SALÁRIOS MÍNIMOS. FLEXIBILIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. Execução ajuizada em 
20/09/12. Recurso especial interposto em 23/11/17 e atribuído ao gabinete em 18/05/18. 
Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal no STJ consiste em definir o alcance do art. 833, §2º, 
do CPC/15, sobretudo, se a penhora pode ser reduzida para 30% dos honorários advocatícios a 
serem recebidos em outro processo, em vez do parâmetro legal de 50 salários-mínimos. 3. 
Utilizando o mesmo raciocínio em que se baseou esta Corte ao interpretar o processo de 
execução no código revogado, deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua 
família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado 
já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais. 4. Será 
reservado em favor do devedor pelo menos esta quantia, ainda que os valores auferidos a título 
salarial entrem para a sua esfera patrimonial de uma única vez e não mensalmente e, por este 
motivo, excedam eventualmente muito mais do que este critério prático e objetivo. 5. Recurso 
especial conhecido e não provido.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 
1.747.645/DF. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 07 de agosto de 2018. DJe. Brasília, 
DF, 10 ago. 2018. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&num_registro=201801134404>. Acesso em: 21 out. 2018). 

240  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. vol. III. 51. ed. rev., atual. e 
ampl. Rio de Janeiro : Forense, 2018. p. 469. 
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A exemplo, tem-se os entendimentos do STJ de que apenas o último salário 

percebido é impenhorável241 e de que a impenhorabilidade se limita apenas a parte 

da remuneração alimentar percebida se for ela de valor elevado242. 

Há, ainda, outro julgamento relevante feito pelo STJ relativo à 

impenhorabilidade do salário, no qual, interpretando-se as regras do CPC/73, a 

                                                           
241  É o que se entendeu nos embargos de divergência em recurso especial nº 1.330.567/RS, que 

fundamentou o informativo de jurisprudência nº 554, cuja ementa é: “PROCESSUAL CIVIL. 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. 
ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR 
CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o 
entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última 
percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional 
referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais 
sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da 
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados 
em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou 
guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, 
que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. 
Embargos de divergência conhecidos e providos.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.330.567/RS. Relator: Ministro Luis Felipe 
Salomão. Brasília, 10 de dezembro de 2014. DJe. Brasília, DF, 19 dez. 2014. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&num_registro=201302074048>. Acesso em: 21 out. 2018). 

242  É o que se entendeu no recurso especial nº 1.356.404/DF: “RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA 
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 649, IV). MITIGAÇÃO. 
CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE 
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO 
PROVIDO. 1. É firme nesta Corte Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar 
dos honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre verba alimentar, em face do 
disposto no art. 649, IV, do CPC. 2. Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na 
regra processual referida não deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo ter 
aplicação mitigada em certas circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar de 
elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da verba pecuniária destinará parte 
dela para o atendimento de gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de 
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de natureza 
alimentar a afetação de parcela menor de montante maior, desde que o percentual afetado se 
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a afetação 
vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro, representado por título executivo. 4. Sopesando 
criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador admitir, 
excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a garantia 
desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz siga 
frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento meramente 
formal, desprovido de mínima racionalidade prática. 6. Caso se entenda que o caráter alimentar da 
verba pecuniária recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares desses valores, num 
primeiro momento, poderão experimentar uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus 
interesses. Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo para perceber os 
reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois 
perderão crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas inidôneas para os negócios 
jurídicos, na medida em que seus ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante, 
minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” (BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.356.404/DF. Relator: Ministro Raul Araújo. Brasília, 04 
de junho de 2013. DJe. Brasília, DF, 23 ago. 2013. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&num_registro=201202531887>. Acesso em: 21 out. 2018). 
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Corte Especial do tribunal entendeu que a impenhorabilidade do salário poderia ser 

mitigada caso a constrição não afete a dignidade do devedor, o que deveria ser 

comprovado. 

Como apontado, para o código anterior, a única exceção da 

impenhorabilidade do salário era a sua constrição para o pagamento de prestação 

alimentícia (artigo 649, §2º243), inexistindo qualquer regra no sentido do que fora 

julgado. 

No caso analisado, os ministros ponderaram acerca da possibilidade de se 

manter a penhora de 30% sobre o salário recebido pela devedora, cujo valor líquido 

era de R$27.682,74, percebido em razão do pertencimento ao quadro de membros 

do Tribunal de Contas de Goiás. O veredito, dado no julgamento dos embargos de 

divergência em recurso especial nº 1.518.169/DF (cujo acórdão até o momento244 

não fora lavrado), foi por maioria de votos.  

O relator originalmente designado, ministro Humberto Martins, e o ministro 

Herman Benjamin ficaram vencidos. De acordo com eles, segundo a jurisprudência 

do próprio STJ, eram considerados absolutamente impenhoráveis os vencimentos 

do executado, mesmo quando depositados em conta corrente bancária. 

A tese vencedora foi dada pela interpretação da ministra Nancy Andrighi, que 

é a responsável por minutar o acórdão. Aderiram ao seu pensamento os ministros 

Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Mauro Campbell Marques, Napoleão Nunes Maia 

Filho, Maria Thereza de Assis Moura, Jorge Mussi, Benedito Gonçalves, Felix 

Fischer e Francisco Falcão. 

Curiosamente, a divergência foi inaugurada pela ministra Nancy Andrighi, 

que, já a respeito do CPC/15, manifestou que a exceção legal dada à 

impenhorabilidade do salário não admitia flexibilização (recurso especial nº 

1.747.645/SP, visto anteriormente). Isso nos permite observar uma inegável 

incongruência nos entendimentos da ministra, pois, em ambos os códigos, havia a 

                                                           
243  “Art. 649. São absolutamente impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas 
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de 
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste 
artigo; (..) § 2º  O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de penhora 
para pagamento de prestação alimentícia.” (BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
Institui o Código de Processo Civil. Lex. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 jan. 1973. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869impressao.htm>. Acesso em: 21 
out. 2018). 

244  O marco temporal utilizado para a presente pesquisa é o dia 21/10/2018. 
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expressa previsão de exceções à impenhorabilidade do salário, sendo irrefutável, 

portanto, que o julgamento feito no âmbito da Corte Especial foi motivado pelas 

particularidades do caso concreto, o que não é o ideal, tendo em vista que os 

embargos de divergência se prestam a uniformizar a jurisprudência do tribunal245. 

Ainda, pondo como pano de fundo o princípio republicano da separação dos 

poderes, que institui que cada poder tem suas funções típicas e atípicas dentro do 

jogo democrático, essa atuação extensiva e ativista do poder judiciário gera 

inúmeros debates, sendo defendido por uns e criticado por outros. A discussão é 

longa e bem aprofundada, mas para os fins do presente trabalho é cabível alguns 

comentários a seu respeito. 

Aqueles que criticam o ativismo judicial sustentam que ele é ilegítimo e tecem 

suas críticas em algumas frentes.  

Sob a ótica político-ideológica, critica-se o fato de que os juízes, em sua 

investidura, não são abraçados pela vontade popular, pois não são eleitos246. Assim, 

para os críticos do ativismo judicial, qualquer atividade que fuja à competência 

constitucional do juiz seria ilegítima do ponto de vista democrático.  

Ainda, há quem diga que o poder judiciário não possui a capacidade 

institucional para avaliar os impactos de suas decisões em determinadas matérias, 

sobretudo aquelas muito técnicas247. Como se sabe, o juiz está preparado para 

realizar justiça no caso concreto e, assim, não possui o magistrado a capacidade 

institucional de antever as consequências positivas ou negativas de suas decisões, o 

que, inegavelmente, pode prejudicar a coletividade.  

Também, sustenta-se a ilegitimidade do ativismo judicial em razão da 

elitização dos debates. Avocando para si determinadas discussões de impacto 

social, o judiciário priva a sociedade de debater a matéria da forma mais ampla 

possível e, além disso, elitiza o debate, uma vez que o mundo do direito possui 

linguagem própria dominada por poucos. A consequência disso é a apatia das forças 

sociais com o poder judiciário, o que gera nessas a esperança de juízes ativos e 

                                                           
245  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. vol. III. 51. ed. rev., atual. e 

ampl. Rio de Janeiro : Forense, 2018. p. 1225. 
246  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 443-444. 
247  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 445. 
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providências248. Em outras palavras, a judicialização extremada gera na população a 

esperança de que os juízes podem ser verdadeiros messias. 

Como um dos exemplos aos opositores do ativismo judicial, temos Richard 

Pae Kim, segundo o qual o termo deve ser compreendido como “atividade 

jurisdicional que ultrapasse os limites da atividade judicante e que atinja de morte o 

princípio da separação de poderes”249. 

Por outro lado, para aqueles que defendem o ativismo judicial, paira a ideia de 

que o poder judiciário, ao assim se comportar, torna-se um relevante ator na 

promoção de direitos fundamentais. No Brasil, diversos são os casos em que o 

ativismo judicial foi relevante para orientar os rumos a uma sociedade mais livre, 

justa e igualitária250, como por exemplo na vedação ao nepotismo251 e nas decisões 

relativas ao acesso à saúde, que, muitas vezes, são marcos de progresso (e.g., a 

autorização da importação de canabidiol para o tratamento de uma criança com 

paralisia cerebral grave252). 

                                                           
248  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 445-446. 
249  TOFFOLI, José Antonio Dias et al (Org.). 30 Anos da Constituição Brasileira: Democracia, 

Direitos Fundamentais e Instituições. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 731. 
250  É esse um dos objetivos do nosso país, conforme assinala o artigo 3º, inciso I da Constituição 

Federal: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir 
uma sociedade livre, justa e solidária;” (BRASIL. Constituição, 1988. Constituição: República 
Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: 
<http:www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituição/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 22 out. 
2018). 

251  É o que impõe a súmula vinculante 13 do STF: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou 
de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na 
administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a 
Constituição Federal.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante nº 13. DJe. 
Brasília, DF, 28 ago. 2008. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menusumario.asp?sumula=1227>. Acesso em: 22 out. 
2018). 

252  É o que se decidiu no recurso especial nº 1.657.075/PE: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.SÚMULA N. 284/STF. DIREITO À SAÚDE. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL GRAVE. USO DO 
CANABIDIOL (CBD). INDISPONIBILIDADE NA REDE PÚBLICA. IMPORTAÇÃO REALIZADA 
PELOS PAIS. OBSTÁCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. REGISTRO ANVISA. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. INAPLICABILIDADE NO CASO. 
I - A recorrente afirma, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar 
de se pronunciar sobre questões invocadas nos declaratórios, sem desenvolver argumentos para 
demonstrar a suposta mácula. Incidência da Súmula n. 284/STF no tocante à apontada violação 
do art. 1.022 do CPC/2015. II - Na origem, trata-se de ação ajuizada pelos pais de menor que 
sofre de paralisia cerebral com quadro grave, que após vários tratamentos infrutíferos, tiveram 
notícias sobre a utilização do canabidiol, associado ao tratamento para epilepsia, com melhora 
eficaz nos sintomas da doença. III - Diante da indisponibilidade de tal medicamento na rede 
pública, os próprios pais providenciaram a importação, pugnando para que a União e Anvisa se 
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Com tudo isso à frente, sobra a difícil tarefa de avaliar se foi positivo ou não o 

ativismo do STJ no caso da autorização da penhora de salário com base nas regras 

do CPC de 1973. 

De criticável, tem-se o óbvio: a violação à lei. O código anterior era expresso 

a respeito da impenhorabilidade do salário e elencou apenas uma exceção a ela, 

regras que foram ignoradas. Há, ainda, o fato de a decisão, apegada às 

particularidades do caso (executada que ostentava valoroso salário), ter sido 

proferida em embargos de divergência, que é a via processual adequada à 

uniformização de jurisprudência intramuros. 

Todavia, é sensível que, naquele caso, a decisão dada foi a que melhor 

atendeu aos interesses em litígio. Isso, pois o credor pôde alcançar parcela do seu 

crédito às custas da remuneração altíssima de sua devedora (R$27.682,74 mensais) 

que, por sua vez, dado o limite imposto para a constrição (30%), teve a sua 

dignidade preservada. 

Diante disso, sob a ótica do mínimo existencial e da ponderação de bens 

jurídicos em conflito, arriscamos dizer que a decisão foi acertada para o caso 

concreto. No entanto, não se parece adequado, pela mesma ótica, que esse 

entendimento seja a regra para os julgamentos da corte, devendo a lei ser seguida e 

as exceções cuidadosamente impostas, sob pena de abalos cada vez mais graves à 

democracia. 

Desse modo, por tudo que fora exposto quanto à impenhorabilidade do 

salário, é cabível afirmar que o nosso direito, nos últimos anos, vem restringindo 

essa proteção. 

No corpo legislativo, o salário sempre foi protegido, mas exceções à essa 

regra apareceram, sendo uma no de CPC/73 e duas no CPC/15. Já na 

                                                                                                                                                                                     
abstivessem de ‘destruir, devolver ou de alguma outra forma fazer com que o canabidiol’ não 
chegasse ao destino. IV - Legitimidade passiva da União, diante do pedido específico relacionado 
à importação, e também em decorrência do entendimento jurisprudencial firmado no sentido da 
responsabilidade solidária relativa às demandas que envolvam tratamento médico. V - Ausência 
de prequestionamento quanto ao art. 19-T da Lei n. 8.080/90, sobre eventual necessidade de 
registro do medicamento na Anvisa. VI - Apenas para argumentar, quanto à necessidade de 
registro na Anvisa, por não se tratar de fornecimento de medicamento, mas apenas de autorização 
para a importação, não se aplica o entendimento firmado no tema 106 deste Superior Tribunal de 
Justiça, decorrente do REsps. 1657156 e 1102457, julgados sob a sistemática de recursos 
repetitivos. VI - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.657.075/PE. Relator: Ministro Francisco Falcão. 
Brasília, DF, 14 de agosto de 2018. DJe. Brasília, 20 ago. 2018. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGe
nerica&termo=REsp%201657075>. Acesso em: 22 out. 2018). 
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jurisprudência, o mesmo ocorreu. Inicialmente, era tradição a impenhorabilidade do 

salário ser ampla e insuperável, o que foi sendo balizado por meio de entendimentos 

mais recentes, como por exemplo a interpretação da proteção recair apenas quanto 

à última remuneração, a possibilidade de constrição na cobrança de créditos 

alimentares de diversas espécies e, por fim, no entendimento de que a 

impenhorabilidade pode ser mitigada quando a penhora não comprometer o 

sustento do devedor ou de sua família. 
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CONCLUSÃO 

 

 Com a superação da responsabilidade pessoal pelas dívidas, o ocidente 

vivenciou um movimento de gradativa atenuação da situação dos devedores nos 

processos de execução. No Brasil não foi diferente, havendo, desde o Regulamento 

737 (1850), uma porção de institutos de proteção ao executado, que, ignorando as 

necessidades do credor, historicamente impediam o acesso ao crédito de forma 

insuperável. 

 No entanto, com a edição do Código de Processo Civil de 2015, tal paradigma 

foi, em certo grau, quebrado. Com a constitucionalização do processo e a noção de 

que o credor também é portador de direitos fundamentais, o atual código, sem abrir 

mão da proteção da dignidade do devedor, operacionalizou e facilitou a persecução 

do crédito. Isso se deu, sobretudo, pela previsão de novas exceções às 

impenhorabilidades e pela relativização de certos institutos protetivos. É o caso, 

respectivamente, das novas exceções à impenhorabilidade do salário e da 

relativização do princípio da menor onerosidade.  

 Ainda, com consagração do Estado social na CF/1988, viabilizou-se a 

recepção e formulação das teorias de proteção à dignidade material das pessoas, 

quais sejam, o mínimo existencial e o patrimônio mínimo, que são convenientes e 

úteis para nortear a composição de interesses entre credores e devedores. Ambas 

servem, no direito privado, para justificar a relativização ou a potencialização dos 

limites da responsabilidade patrimonial, que são dados, legalmente, pelas 

impenhorabilidades. 

Essa utilidade é evidenciada na jurisprudência, que, com frequência, relativiza 

a lei para mediar de forma mais justa os interesses conflitantes de credores e 

devedores, tudo a fim de se preservar a vida digna e os direitos fundamentais de 

ambos.  

Pelo que foi estudado, conclui-se que essas relativizações são justas e, 

assim, legítimas, pois é exatamente essa a função do poder judiciário: compor 

interesses e fazer justiça. Reconhece-se, contudo, os perigos de tal ativismo, motivo 

pelo qual é igualmente concluído que certos parâmetros devem ser observados 

quando da relativização da lei em prol do mínimo existencial.  

Assim, sendo as decisões tomadas pelas particularidades de cada caso 

concreto, é ruim que as relativizações aos limites da responsabilidade patrimonial 
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ocorram em vias processuais que vinculem (em grau maior ou menor) demais 

órgãos do poder judiciário que não os juízes daquela causa específica, como é o 

caso dos recursos repetitivos, dos embargos de divergência e até das súmulas dos 

tribunais.  

Com isso, deve o Estado observar que, nesse tema, a justiça deve ser feita 

em cada caso concreto com a devida ponderação dos valores em jogo, sob pena de 

desvirtuar, inclusive, a finalidade da garantia ao mínimo existencial, pois nada 

assegura que a obediência cega a um precedente vinculativo não possa gerar uma 

situação de injustiça em outros casos concretos 
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