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"As constituições não são casas de roupa feita, 

onde se vá encontrar a fatiota de uma solução de 

rigor para cada problema ocorrente. É o que se dá 

com todas as codificações, no direito público ou o 

privado, façam elas o que fizerem por esmiuçar a 

casuística, imaginando resolver de antemão as 

emergências possíveis na sua variedade infinita". 

(Rui Barbosa).  



 
RESUMO 

 
O presente estudo tem o escopo de analisar a responsabilidade patrimonial do 

executado não apenas de acordo com aquilo que consta expressamente da lei a 

respeito da penhorabilidade e impenhorabilidade de bens. Tem sido comum, tanto no 

âmbito doutrinário, quanto na esfera jurisprudencial, a compreensão de extensão da 

penhorabilidade a certos bens havidos pela lei como impenhoráveis, porém em 

desarmonia, com normas constitucionais, como acontece com os imóveis residenciais 

luxuosos. Da mesma forma, em certas circunstâncias, operadores do direito têm 

sustentado a impenhorabilidade de certos bens que, pela letra da lei, seriam 

penhoráveis. O único imóvel do devedor também serve de exemplo para ilustrar essa 

situação. Embora a lei exija a moradia no imóvel como requisito para a 

impenhorabilidade, há entendimento de que, se o executado não residir no bem, mas 

demonstrar que o imóvel está alugado e permite a percepção de rendimento (aluguel), 

importante para a sua subsistência, também se aplica a impenhorabilidade. A 

argumentação dos operadores do direito que estendem ou restringem a interpretação 

do texto legal tem se desenvolvido em torno do princípio da dignidade da pessoa 

humana, de direitos fundamentais, do mínimo existencial, do patrimônio mínimo, da 

ponderação e da proporcionalidade. Examinam-se, assim, tais institutos, com o fito de 

apreciar criticamente o direito positivo nessa parte da responsabilidade patrimonial e 

compreender como devem ser harmonizados os textos infraconstitucionais, com as 

normas constitucionais, bem como a operação da ponderação e da proporcionalidade 

para, de um lado, assegurar ao credor sempre que possível o recebimento do seu 

crédito e, de outro lado, respeitar direitos e bens materiais que, se penhorados, violam 

a dignidade do executado. Analisa-se também a posição jurídica do credor, que 

também tem dignidade e direitos relevantes que merecem proteção. 

 

 

Palavras-chave: obrigação, inadimplemento, execução, responsabilidade patrimonial, 

mínimo existencial, patrimônio mínimo, dignidade da pessoa humana, 

impenhorabilidade de bens, direitos fundamentais, ponderação, proporcionalidade, 

colisão e harmonização entre direitos fundamentais. 

  



ABSTRACT 
 
 
 

The scope of this study is to analyze a judgement debtor's personal liability, based not 

only on what is expressly contained in the law regarding seizability and non-

seizability.  One has commonly seen, not only in the sphere of legal doctrine but also 

in jurisprudence, an understanding that extends seizability to certain assets considered 

by law to be non-seizable, although this conflicts with constitutional rules, as happens 

in the case of luxury residential real estate.  Likewise, under certain circumstances, 

legal actors have argued the non-seizability of certain assets that, under the letter of 

the law, could be seizable.  A debtor’s sole real estate property also serves to 

exemplify this situation.  Although the law requires one’s living in the property as a 

prerequisite to considering it non-seizable, there is an understanding that, although the 

judgement debtor does not reside in the property, but can demonstrate that it is rented 

and is a source of income (the rental amount) essential to his/her subsistence, non-

seizability also applies.  The arguments presented by legal actors that extend or limit 

interpretation of the legal text have developed around the principle of the dignity of 

human beings, of fundamental rights, of minimum existential needs, of minimum 

patrimony, of weighting, and of proportionality. Thus, such precepts are examined 

with the intent of critically examining statutory law as regards personal liability and 

understanding how infra-Constitutional texts should be brought into line with 

Constitutional rules, as well as the role of weighting and proportionality in order, on 

the one hand, to ensure that the creditor receives his due whenever possible, and on 

the other hand, to respect rights and material assets that, if seized, may violate the 

dignity of the judgement debtor.  Also examined is the legal position of the creditor, 

who also possesses dignity and material rights that merit protection.  

   
Key words: obligation, default, enforcement, personal liability, minimum existential 

needs, minimum patrimony, dignity of human beings, non-seizability of assets, 

fundamental rights, weighting, proportionality, conflicts between and harmonization 

of fundamental rights.  
 
 
 

 



SINTESI 

 

Il presente studio ha per obiettivo l´analisi della responsabilità patrimoniale 

dell´obbligato non solo ai sensi di quanto risulta espresso dalla legge rispetto la 

pignorabilità e l´impignorabilità dei beni. È comune, sia nell´ambito dottrinario che 

nella sfera della giurisprudenza, l´intendimento sull´estensione della pignorabilità a 

certi beni considerati dalla legge come impignorabili, in disarmonia, però, con le 

normative della costituzione, come succede a certi immobili di lusso ad uso abitativo. 

Ugualmente, in certe circostanze, gli operatori della giurisprudenza mantengono 

l´impignorabilità di certi beni, che ai sensi della legge sarebbero pignorabili. Anche 

l´unico bene immobile dell´obbligato serve di esempio per illustrare questa situazione. 

Malgrado la legge postuli l´abitazione dell´immobile come esigenza per la sua 

impignorabilità, c´è l´intendimento che, se l´obbligato non vive nell´immobile, 

dimostrando, però, che l´immobile è locato affinché possa percepire una rendita 

(affitto/canone locatizio) importante per la sua sussistenza, pure in questo caso si 

applica l´impignorabilità del bene. L´argomento degli operatori della giurisprudenza, 

che allargano o restringono l´interpretazione del testo legale, si sviluppa verso il 

principio della dignità dell´essere umano, dei diritti fondamentali, del minimo per 

l´esistenza, del patrimonio minimo, della ponderatezza e della proporzionalità. Si 

esaminano, quindi, questi istituti con lo scopo di valutare criticamente il diritto 

positivo in questa parte della responsabilità patrimoniale e di capire come 

armonizzare/equilibrare i testi infracostituzionali con le norme costituzionali, oltre 

all´operazione di ponderatezza e di proporzionalità per, da una parte, assicurare al 

creditore/esecutante, sempre che possibile, l´incasso del suo credito e, dall´altra parte, 

rispettare i diritti e beni materiali che, una volta pignorati, violano/calpestano la 

dignità dell´obbligato. Inoltre, si analizza anche la posizione giuridica del 

creditore/esecutante, che possiede dignità e diritti importanti meritevoli di protezione.  

 

Parole chiave: obbligo, inadempimento, esecuzione, responsabilità patrimoniale, 

minimo per l´esistenza, patrimonio minimo, dignità dell´essere umano, 

impignorabilità dei beni, diritti fondamentali, ponderazione, proporzionalità, 

collisione ed armonizzazione fra diritti fondamentali 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A constitucionalização do direito privado tem sido um tema bastante estudado 

pelos juristas nos últimos tempos. Tal fenômeno teve início, no Brasil, a partir da 

Constituição Federal de 1988 (a "Constituição Cidadã"), que, diferentemente das anteriores, 

trouxe uma série de direitos e garantias fundamentais, além de inúmeros preceitos e comandos 

que exaltam a justiça social, a solidariedade, a erradicação da pobreza, a função social da 

propriedade, a igualdade (substancial) entre as pessoas, o bem-estar social e a diminuição das 

desigualdades sociais. 

Apesar do longo período de vigência da atual Constituição, os debates em 

torno da extensão e alcance da aplicabilidade das normas e diretrizes constitucionais às 

relações de natureza privada continuam acirrados. 

O direito privado somente pode ser compreendido à luz das normas 

constitucionais, embora nem sempre tenha sido assim. Não pode ser diferente. Logo, a 

expressão "direito civil constitucional", habitualmente empregada pelos civilistas, não 

obstante encontre justificativa na mudança de paradigma proporcionada pela Constituição 

Federal de 1988, constitui verdadeiro vício de linguagem (pleonasmo), pois o direito civil, 

obviamente, só pode ser constitucional. Assim como as outras ramificações do direito.  

Entretanto, delimitar a força de interferência dos princípios constitucionais às 

relações privadas representa ainda um dos grandes desafios para o jurista atual. 

O objetivo do presente estudo é o de contribuir nesse sentido, especificamente 

para a delimitação da responsabilidade patrimonial nas relações de natureza privada, analisada 

à luz da dignidade e de alguns direitos fundamentais, constitucionalmente assegurados aos 

cidadãos. 

A Constituição de 1988, logo no seu artigo 1°, inciso III, informa que a 

dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil 

(princípio fundamental, portanto). Apoiadas em referido princípio e considerando que, por 

causa dele, todos teriam direito a um mínimo existencial, ou a um patrimônio mínimo, 

opiniões doutrinárias e decisões judiciais têm surgido para afastar a possibilidade de penhora 
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de bens no patrimônio do devedor, prestigiando-o em detrimento dos interesses do credor, 

mesmo sem previsão legal (infraconstitucional) específica nesse sentido. 

As relações de natureza privada, especialmente as de débito e crédito, que 

envolvem a responsabilidade patrimonial, são regidas pelo Código Civil, pelo Código de 

Processo Civil e por outras leis esparsas no ordenamento jurídico, como a Lei nº 8.009/90, 

que disciplina o bem de família legal.  

Apesar de existirem regras bastante claras quanto aos bens que podem ser 

penhorados pelo credor para a satisfação de seu crédito, assim como em relação aos que estão 

protegidos pela impenhorabilidade, tem sido cada vez mais frequente a afirmação de que tais 

comandos estão em desconformidade com os direitos e garantias fundamentais e, por essa 

razão, não é incomum conflitarem com o princípio da dignidade da pessoa humana. 

A primeira missão importante do jurista contemporâneo parece ser a de 

identificar se esse conflito realmente existe. As regras de penhorabilidade e 

impenhorabilidade, atualmente vigentes, já foram criadas levando em consideração a 

dignidade humana. Tanto é assim que são impenhoráveis os vestuários e bens de uso pessoal 

do executado que não sejam de valor elevado. Da mesma forma, são impenhoráveis a 

residência do devedor, os móveis que a guarnecem, o salário e demais remunerações  por ele 

auferidas, observadas algumas exceções também positivadas no ordenamento jurídico pátrio.  

Mas a lei é geral. Não prevê todas as circunstâncias que permeiam cada caso 

especificamente. E nem poderia fazê-lo. Há situações em que o executado, se privado de certo 

bem tido como penhorável, pode sofrer grave restrição à sua dignidade, pelo fato de, por 

exemplo, estar severamente acometido por doença grave e de prognóstico ruim. Há outras, 

inversamente, em que o bem é considerado impenhorável, mas, por ser de elevado valor, sua 

impenhorabilidade prejudica o credor quanto a seus direitos fundamentais e protege de 

maneira injusta o devedor. 

Assim, é preciso examinar se efetivamente há espaço para afastar a regra 

prevista na lei, de modo a que se prestigiem esses comandos constitucionais mais gerais, 

estendendo ou restringindo a penhora de bens em homenagem a esses direitos e garantias 

fundamentais, bem como em respeito à dignidade humana. Embora seja mais comum invocar 

a dignidade para proteger o executado, é preciso investigar se essa mesma alegação é também 

cabível para beneficiar o credor, pois, afinal, a dignidade é humana, inerente à pessoa natural, 

seja ela o devedor ou o credor. 
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A preferência pela manutenção da higidez das regras infraconstitucionais 

confere maior certeza e segurança à sociedade; porém, não pode ser desprezada a noção de 

que um sistema mais rígido, pautado predominantemente por regras, também tem 

inconvenientes, porque a sua falta de maleabilidade e flexibilidade pode acarretar injustiça em 

casos concretos que apresentem peculiaridades relevantes. Se a regra contraria princípio, o 

problema é agravado; afinal, princípio é o ponto de partida. Por outro lado, a superestimação 

dos princípios eleva a insegurança porque os maus aplicadores das normas poderão manipulá-

los para proferir decisões disparatadas, desarrazoadas, sem rumo definido, aumentando o risco 

de arbitrariedades, decisionismos e contradições, pela dilatação exagerada e descabida da 

força do princípio. 

A dignidade da pessoa humana, dependendo do intérprete, pode ser evocada 

como fundamento em uma gama vastíssima de situações. Se por um lado é certo o dever de 

respeitá-la, não se pode olvidar, de saída, que na responsabilidade patrimonial a proteção de 

uma parte pode significar o desamparo da outra; afinal na relação crédito-débito há interesses 

contrapostos. Assim, a dignidade da pessoa não pode ser indistintamente utilizada na 

responsabilidade patrimonial como remédio para todos os males, nem como instrumento para 

diminuição das desigualdades sociais no âmbito das relações privadas. 

É preciso utilizá-la com cautela, com moderação, levando em conta a função 

dos interesses contrapostos, entre credor e devedor, pois não apenas o devedor-executado 

deve ter a sua dignidade preservada; o credor também tem dignidade. Proceder de forma 

contrária é abrir portas para desatinos de toda ordem. 

O artigo 8° do Código de Processo Civil de 2015 determina que o juiz, ao 

aplicar o ordenamento jurídico, deve atender aos fins sociais e exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. E sempre observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.  

O artigo 489, parágrafo segundo, por sua vez, dispõe que: "No caso de colisão 

entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, 

enunciando as razões que autorizam a interferência da norma afastada e as premissas fáticas 

que fundamentam a conclusão". 

O artigo 5°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em sentido 

similar, dispõe que o juiz, na aplicação da lei, deve atender aos fins sociais a que ela se dirige 

e às exigências do bem comum.  
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Referidos textos sinalizam ao magistrado como decidir em caso de colisão 

entre normas. E a responsabilidade patrimonial, em confronto com a dignidade da pessoa, é 

campo bastante fértil para o surgimento de problemas dessa natureza. 

Das relações obrigacionais inadimplidas, especialmente as de pagar quantia, 

deriva um conflito de interesses. O credor tem o objetivo de receber e, para tanto, quer 

penhorar qualquer bem contido no patrimônio do devedor para com o produto de sua 

alienação se satisfazer. O devedor inadimplente, por sua vez, normalmente visa à proteção de 

seu patrimônio e age, muitas vezes, invocando a sua dignidade como fundamento para a 

impenhorabilidade de certos bens não expressamente considerados impenhoráveis por lei, seja 

em função da natureza destes, seja pela condição pessoal que ostenta. 

As regras de direito existem e vigem para tutelar interesses em conflito, 

prestigiando aqueles mais relevantes. Assim, se há conflito entre normas jurídicas aplicáveis a 

um determinado caso, é preciso examinar como deve ser superada a questão. 

A pretensão do presente estudo é a de apresentar considerações e críticas sobre 

textos de lei vigentes e indicar, ao final, alguns elementos objetivos, não exaustivos, porém 

norteadores da aplicação da ponderação, especificamente quanto ao interesse da pessoa 

natural.  

Para cumprir tal mister, o presente estudo foi dividido em quatro capítulos.  

No primeiro, examinam-se os valores prestigiados pelo Código Civil de 1916, 

impregnados de individualismo, para em seguida, observando a cronologia de vigência, 

mencionar a mudança de paradigma proporcionada pela Constituição Federal de 1988 e, 

depois, reportar como o Código Civil de 2002 acompanhou as novas diretrizes 

constitucionais.  

O segundo capítulo, por sua vez, perscruta as noções mais relevantes em torno 

da obrigação – e da responsabilidade patrimonial como consequência de seu inadimplemento 

–  tratando, inclusive, de sua limitação, em face das inúmeras regras expressas que 

determinam a impenhorabilidade de certos bens que compõem o patrimônio do executado. 

Ainda neste capítulo são feitas considerações críticas, em que se apresenta uma série de 

incoerências e incongruências legislativas. 

O terceiro capítulo é destinado à análise da dignidade como fundamento para a 

extensão do rol de impenhorabilidade de bens, argumento comumente utilizado por 

devedores, e para discorrer a respeito do mínimo existencial e do patrimônio mínimo, 
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traçando diretrizes que diferenciam os dois institutos bem como identificando os pontos de 

contato entre eles existentes. 

Finalmente, o quarto e último capítulo ocupa-se do postulado da ponderação e 

dos elementos mais importantes que permitem a sua estruturação, especificamente na 

responsabilidade patrimonial. Embora alguns dos elementos desenvolvidos sejam passíveis de 

utilização em hipóteses mais abrangentes da responsabilidade patrimonial, o objetivo deste 

estudo foi o de focar o interesse da pessoa natural, seja o credor ou o devedor, sempre que a 

dignidade e mínimo existencial, correrem risco de serem violados. 
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1 SISTEMA NORMATIVO ANTERIOR E ATUAL 

 

É de extraordinária relevância, para o que se desenvolverá em seguida, fazer 

uma rápida digressão a respeito do Código Civil de 1916, com seus valores pautados 

predominantemente no indivíduo, e, em seguida, comparar o que havia no passado com o 

corpo normativo vigente (Constituição Federal de 1988 e Código Civil de 2002). Somente 

assim, com o exame cuidadoso da mudança de paradigma, proporcionada principalmente pela 

Constituição Federal, é possível compreender a extensão do problema que se apresenta, suas 

críticas e possíveis soluções. 

 

 

1.1 O Código Civil brasileiro de 1916 
 

Por ter sido colônia de Portugal, o Brasil adotou por um longo período 

histórico a legislação daquele país, que subsistiu até mesmo após a independência. Foi o 

Código Civil de 1916 que inaugurou um novo ordenamento e revogou o sistema português 

vigente, conforme exposição de Inácio de Carvalho Neto: 

 

Durante muitos anos vigeu no Brasil, mesmo após a proclamação da 
independência (por meio da Lei de 20 de outubro de 1823), o direito 
português, acrescido do direito especial da colônia, que foi sendo 
paulatinamente substituído, só tendo sido definitivamente revogado 
pelo Código Civil de 1916.1 

 

O período que antecedeu a promulgação do primeiro Código Civil brasileiro 

era o de um governo que já demonstrava seu interesse em se desvincular da legislação 

portuguesa e elaborar um corpo legal próprio, razão pela qual sucederam-se algumas 

tentativas de codificação da matéria civil. Em 1899, como relata Inácio de Carvalho Neto2, 

Clóvis Beviláqua foi contratado para a elaboração do Código Civil e o fez sob inspiração das 

leis da Alemanha e da França. 

                                                             
1 CARVALHO NETO, Inácio de. Histórico da codificação civil brasileira. In: DELGADO, Mário Luiz et al 
(Org.). Questões controvertidas: parte geral do código civil: série grandes temas de direito privado v. 6. p. 19. 
2 CARVALHO NETO, Inácio de. Histórico da codificação civil brasileira. In: DELGADO, Mário Luiz et al 
(Org.). Questões controvertidas: parte geral do código civil: série grandes temas de direito privado v. 6. p. 33. 
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Foi longa a tramitação parlamentar para aprovação do Código, e durante o 

período de análise foram promulgadas novas leis pelos países estrangeiros, como apresenta 

Inácio de Carvalho Neto3: em 1900 entrava em vigor o BGB, Código Civil da Alemanha, 

assim como, em 1907, a Suíça promulgava seu Código Civil e, em 1911, o Código das 

Obrigações. Entretanto, tais codificações não foram objeto de apreciação mais aprofundada 

pelos elaboradores do Código Civil brasileiro. Críticas não faltaram no sentido de que o seu 

conteúdo, de certa forma, já seria ultrapassado, porque em descompasso com o que se 

preconizava em alguns países.  

O caráter individualista conferido à propriedade, por exemplo, sofria abalo no 

México, no mesmo ano em que começou a viger, no Brasil, o Código Civil de 1916. Em 

1917, a Constituição mexicana fez referência à função social que a propriedade deveria ter. 

Logo em seguida, a Constituição da Alemanha, de 1919, procedeu no mesmo sentido. O 

movimento nesses países, dentre outros, era consequência da preocupação, no âmbito 

legislativo, pelo bem-estar social em detrimento do liberalismo irrestrito. E a Constituição 

Federal brasileira de 1934 fez referência ao "interesse social ou coletivo" como condicionante 

do direito de propriedade. 

A inspiração de Clóvis Beviláqua para a concepção do Código Civil brasileiro 

foi o Code Civil da França, também conhecido como Código Napoleônico, que vige desde 

1804. Conforme anotação feita por Pontes de Miranda4, 172 artigos do Código Civil brasileiro 

de 1916 teriam sido inspiradas pelo referido Code. 

O Código Civil francês, por sua vez, nasceu no calor das ideias iluministas, 

construídas predominantemente pelo racionalismo e pelo liberalismo. A vida, a liberdade 

(nesse contexto inserida a liberdade de contratar) e a propriedade passaram a ser defendidas 

como verdadeiros cânones de uma sociedade oprimida pelo absolutismo monárquico. 

Esta codificação assumiu tamanha importância que Paolo Grossi sustenta ser 

ele “o” Código. Para o autor, apesar de o termo “código” ser polissêmico – pois é utilizado 

                                                             
3 CARVALHO NETO, Inácio de. Histórico da codificação civil brasileira. In: DELGADO, Mário Luiz et al 
(Org.). Questões controvertidas: parte geral do código civil: série grandes temas de direito privado v. 6. p. 33-
35. 
4 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Fontes e evolução do direito civil brasileiro. Rio de Janeiro: 
Pimenta de Mello, 1928. p. 93. 
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tanto para o Código Justinianeu, como para o Código de Defesa dos Consumidores ou para o 

código de ética etc., – ao se referir “ao” código tem-se em mente o “Código Napoleônico”5. 

A razão desse destaque é, para Paolo Grossi, o fato de se tratar de um Código 

símbolo de quebra com o modelo anterior: 

 

Em outras palavras, para o historiador do direito, podem existir e 
existem muitos "Códigos", para os quais pode ser convencional e 
inócuo o emprego de um vocábulo unitário, mas somente um é o 
Código, que irrompe em um determinado momento histórico, fruto de 
uma autêntica revolução cultural que bate em cheio e devasta os 
fundamentos consolidados do universo jurídico; justo por essa sua 
carga incisiva, justo por ser também e sobretudo uma ideia, o Código 
pode sofrer uma transposição, e, a partir do plano terrestre das fontes 
comuns de direito, vir a encarnar um mito e um símbolo.6 

 

Como prossegue Paolo Grossi, o Código Napoleônico estreou uma nova fonte 

do direito, “um modo novo de conceber a produção do direito”7. Segundo o autor, tal diploma 

objetivava expressar com clareza as situações jurídicas e suas consequências, para afastar 

surpresas e posições contraditórias, comuns no sistema anterior, que se baseava nos costumes. 

O Código fortaleceu a restrição das fontes do direito e a hierarquia normativa: 

 

Essa é a única fonte capaz de expressar a vontade geral e é graças a 
uma qualidade desse tipo que o seu primado impõe-se, que o sistema 
das fontes fecha-se em uma ordem hierárquica com a inevitável 
desvitalização de qualquer outra produção jurídica. O velho 
pluralismo jurídico, que tinha nos seus ombros mais de dois mil anos 
de vida, mesmo com várias vicissitudes, passa a ser estrangulado em 
um rígido monismo.8 

 

Do contexto histórico e da finalidade do Código Napoleônico entende-se o 

individualismo acentuado e a proteção excessiva aos bens individuais; a intenção do novo 

governo de quebrar a continuidade ideal do anterior era resultado das Revoluções, causadas 

                                                             
5 GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. Trad. Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2004. p. 104-105. 
6 GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. Trad. Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2004. 105-106. 
7 GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. Trad. Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2004. p. 106. 
8 GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. Trad. Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2004. p. 116. 
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pela insatisfação burguesa com a forma de governo e instabilidades econômicas. Luiz Edson 

Fachin sintetiza assim: "O direito Civil clássico, enquanto fruto do jusracionalismo e da 

filosofia iluminista, representado pelo Código Napoleônico, é marcado pela exacerbação do 

patrimônio"9. 

A proposição de um Código que tudo previsse e que fosse a fonte direta do 

direito trazia a segurança jurídica pleiteada pelos revolucionários. O tratamento seria igual 

para todos que estivessem na mesma situação, e isso conferiria isonomia, com a criação de 

modelos de comportamento, como o “bom pai de família”. 

Miguel Reale resume aquele momento histórico assim: 

 

Pois bem, é nesse contexto universal que se situa o cidadão da 
Revolução Francesa, ou seja, o homem enquanto homem é sujeito de 
direitos pelo simples fato de ser homem, firmando-se a originariedade 
dos cives perante o Estado, em contraposição ao Ancien Régime, no 
qual a cidadania era um status consentido pelo monarca10. 

 

Após a Revolução Francesa (1789), o direito de propriedade e o de liberdade, 

com origem no direito natural, passaram a ser verdadeiros sustentáculos da burguesia, que até 

então produzia riqueza, mas era acintosamente explorada pela nobreza. Nesse cenário, 

justificava-se a proteção exacerbada da propriedade, com conotação essencialmente 

individualista. A igualdade que se pregava era a formal. O contrato passou a ter a mesma 

força da lei entre as partes (princípio contratual da obrigatoriedade); os direitos subjetivos dos 

cidadãos foram alçados a um patamar muito mais elevado, como garantias intocáveis para 

afastar o fantasma de abusos que até então os assombrava. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), logo no seu artigo 

1°, já preconizava que "os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções 

sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum". Merecem destaque também os artigos 

2°11, 6°12 e 1713, que dispunham sobre a igualdade da lei para todos (igualdade formal), bem 

                                                             
9 FACHIN. Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 123. 
10 REALE, Miguel. Nova fase do direito moderno. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 77. 
11 Art. 2°. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do 
homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. 
12 Art. 6°. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou 
através de mandatários, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para 
punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e 
empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus 
talentos. 
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como sobre o caráter sagrado e de inviolabilidade da propriedade, não admitindo que os 

indivíduos fossem dela privados, a não ser que houvesse necessidade pública, caso em que 

seria devida a justa e prévia indenização ao proprietário. 

Para compreender o significado disso à época, é oportuno lembrar o que 

preconizava o artigo 544 do Código Civil de Napoleão: "A propriedade é o direito de gozar e 

de dispor dos bens da maneira mais absoluta, desde que deles não se faça uso proibido pelas 

leis e pelos regulamentos". 

O objetivo da burguesia era a proteção de seu patrimônio, e para isso seriam 

necessárias leis gerais e abstratas, a todos aplicáveis igualmente, o que foi idealizado pelo 

Code Civil. Mas, como assevera Paolo Grossi, o que efetivamente ocorria era um 

protecionismo patrimonialista, sem preocupação com a real igualdade social: “Abstração e 

igualdade formal foram, talvez, as armas mais afiadas da grande batalha burguesa, armas só 

aparentemente desinteressadas, só aparentemente em benefício e para a proteção de todos.”14 

E, mais adiante, prossegue o autor: “O Código fala ao coração dos 

proprietários, é sobretudo a lei tuteladora e tranquilizadora da classe dos proprietários, de um 

pequeno mundo dominado pelo 'ter' e que sonha em investir as próprias poupanças em 

aquisições fundiárias.”15 

John Gilissen afirma que os princípios fundamentais do Código Napoleônico  

são a família monocrática, a propriedade individual, a autonomia da vontade individual e a 

responsabilidade individual, para demonstrar quão individualista era aquela codificação16. E 

cita, a respeito do tema, frase bastante elucidativa de René Dekkers:  

 

O Code Napoléon constitui uma ode ao bom pai de família, ao 
indivíduo dotado de razão, tal como o pintam o cartesianismo, a 
escola jusracionalista e a filosofia de Kant. Este homem procede, claro 
está, de acordo com a sua razão. É previdente e diligente. Faz 

                                                                                                                                                                                              
13 Art. 17. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser 
quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização. 
14 GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. Trad. Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2004. p. 127. 
15 GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. Trad. Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2004. p. 130. 
16 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. Trad. A. M. Hespanha e L. M. Macaísta Malheiros. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1979. p. 536. 
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livremente os seus negócios; e fá-los bem, por definição. Fazendo isto, 
junta uma fortuna. Esta fortuna é destinada à sua família.17 

 

Observando esse mesmo rumo de pensamento, Luiz Edson Fachin assevera ser 

o Código Civil brasileiro um retrato fiel do patrimônio como núcleo do direito privado: 

 

O Código Civil brasileiro, em suma, é o espelho fiel do patrimônio 
como valor nuclear privado tradicional. O patrimônio é, nele, uma 
esfera composta de coisas suscetíveis de apropriação e de trânsito 
jurídico. Eis o conceito estrito de patrimônio que deixa ao largo uma 
coleção expressiva de circunstâncias, dentre elas as universalidades 
não redutíveis a essa apropriação restrita.18 

  

Em seguida, o mesmo autor afirma: “À pessoa natural (ou física) são 

destinados certos atributos, dentre eles a personalidade que a faz titular de uma esfera jurídica. 

Nasce aí a concreção do direito subjetivo: um dote especial, o de ter crédito ou direitos 

reais.”19 

Apenas com a evolução social e a aplicação prática das normas é que se 

percebeu a insustentabilidade do modelo como inicialmente concebido. As disparidades 

econômicas verificadas com a industrialização, contrapondo patrão e empregado, e as 

inimagináveis situações que surgiram com as guerras mundiais comprovaram a 

impossibilidade de manutenção irrestrita de direitos intocáveis conforme preconizava o 

Código Civil francês. 

Apesar disso, concepções como aquelas, prescritas na legislação francesa, 

foram as que prevaleceram no Brasil durante a vigência do Código Civil de 1916. Os 

interesses individuais sobrepujavam.  

Mas com o tempo isso começou a mudar.  

Conforme assinala Franz Wieckaer, o sistema fechado de direito privado, do 

século XIX, nascido da exigência metodológica do jusracionalismo e dos interesses da 

burguesia liberal, não conseguiu manter-se intacto por muito tempo20. Diversas foram as 

                                                             
17 GIL GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. Trad. A. M. Hespanha e L. M. Macaísta Malheiros. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1979. p. 536. 
18 FACHIN. Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 69-70. 
19 FACHIN. Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 71. 
20 WIEACKER, Franz. História do direito privado moderno. 4ª ed. Trad. A. M. Botelho Hespanha. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1980. p. 628. 
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inserções de leis especiais na Alemanha que, embora tenham se inserido no espírito do direito 

civil com menor dificuldade, não deixaram de representar o anúncio do que estava por vir. O 

mesmo ocorreu no Brasil.  

A partir da primeira Guerra Mundial, no início do século XX, despontou a um 

novo direito social e econômico. Segundo a análise do mesmo autor, tal fenômeno aconteceu 

porque, apesar do liberalismo e do sistema fechado, uma importante "massa jurídica não 

liberal" de direitos particulares alemães havia sido escanteada (por nunca ter sido inserida na 

"constituição econômica corporativa") e passou a ganhar importância. Essa massa era 

composta: pelo direito público ao solo, pelo direito das águas, da caça, da pesca, pelo direito 

agrário relativo à terra, entre outros21.  

Irrompeu-se, assim, uma espécie de refreamento da liberdade de contratar e 

também da livre utilização da propriedade. O interesse público passou a interferir no direito 

privado, tanto para justificar e assegurar a tutela de inúmeros interesses privados dos sujeitos 

de direito, quanto para impor limites a eles, conforme aponta Pietro Trimarchi22. 

Posteriormente, com o acatamento dos direitos fundamentais pelas 

constituições, o sistema fechado sofreu abalo ainda maior conforme já exposto. 

Claudia Lima Marques e Bruno Miragem analisam a crise instalada nos 

seguintes termos: 

 
O pós-modernismo é uma crise de desconstrução, de desdogmatização do 
direito, para outros, é um fenômeno de pluralismo e relativismo cultural 
arrebatador a influenciar o direito, que aumenta a liberdade dos indivíduos, 
mas diminui o poder da crítica, da evolução histórica e da verdade no direito, 
fenômeno contemporâneo à globalização e à perda da individualidade 
moderna, mas que assegura novos direitos individuais à diferença e aumenta 
o radicalismo das linhas tradicionais. A pós-modernidade é um jogo de 
palavras, um conceito aberto, para alguns até mesmo inexistente, uma moda, 
"postis" como afirma Habermas. Particularmente, parece-me ser apenas uma 
tentativa, uma denominação sucinta para descrever a crise deste final de 
século nas artes, na cultura, nas ciências em geral e no direito em especial, e 
as modificações contrárias ou "posteriores" aos ideais do direito moderno de 
igualdade, liberdade e fraternidade. É uma tentativa de descrever o grande 
ceticismo, o fim do racionalismo, o vazio teórico, a insegurança jurídica que 
se observam efetivamente na sociedade, no modelo de Estado, nas formas de 
economia, na ciência, nos princípios e nos valores de nossos povos nos dias 
atuais. Os pensadores europeus estão a denominar este momento de 
rompimento (Umbruch), de fim de uma era e de início de algo novo, ainda 
não identificado. Chame-se como desejar o momento atual de crise e de 

                                                             
21 WIEACKER, Franz. História do direito privado moderno. 4ª ed. Trad. A. M. Botelho Hespanha. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1980. p. 630. 
22 TRIMARCHI, Pietro. Istituzioni di diritto privato. 7ª ed. Milão: Giuffrè, 1986. p. 27. 
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mudança, a sua realidade supera qualquer expectativa e seus reflexos no 
direito não podem mais ser negados.23 

 

Atualmente, é inequívoca a existência de inúmeros limitadores ao exercício do 

direito de propriedade, tais como a sua função social, a função social da posse, os direitos de 

vizinhança, entre outros, assim como à liberdade de contratar. O interesse privado, 

considerado isoladamente, não prevalece quando confrontado com o público; o bem-estar 

social, a igualdade substancial entre as partes, a solidariedade, o objetivo de diminuição das 

desigualdades sociais, bem como a erradicação da pobreza, entre outros valores, todos com 

fundamento na dignidade humana, foram alçados a um patamar muito superior, 

principalmente a partir da Constituição Federal de 1988. 

 

 

1.2 A Constituição Federal de 1988 
 

A segurança e a igualdade formal, estampadas no Código Civil francês e 

copiadas pelo Brasil no Código Civil de 1916, não mais atendiam aos anseios de uma 

sociedade justa, preocupada cada vez mais com a solidariedade, com a igualdade substancial e 

com o bem-estar social. As correções de rota passaram a ser necessárias e ocorriam, conforme 

enuncia Gustavo Tepedino, com o movimento do Estado legislador, que proclamava leis 

visando à emenda do ordenamento jurídico em face dos problemas econômicos e sociais 

recorrentes24. 

A Constituição Federal de 1988 foi, assim, verdadeiro divisor de águas também 

para o direito privado. Nenhuma das Constituições anteriores havia, no Brasil, tratado dos 

direitos e garantias fundamentais.  

A partir de então, a exemplo da Lei Fundamental da Alemanha e das 

Constituições de Portugal e Espanha, conforme observa Ingo Sarlet, os direitos fundamentais 

passaram a ostentar o status de normas "embasadoras e informativas da ordem 
                                                             
23 MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 2ª ed, 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 128. 
24 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 4: "O Estado legislador 
movimenta-se então mediante leis extracodificadas, atendendo às demandas contingentes e conjunturais, no 
intuito de reequilibrar o quadro social delineado pela consolidação de novas castas econômicas, que se 
formavam na ordem liberal e que reproduziam, em certa medida, as situações de iniquidade que, justamente, o 
ideário da Revolução Francesa visava a debelar". 
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constitucional" 25 . A Constituição Federal brasileira, seguindo a tendência das demais 

Constituições contemporâneas, passou a dispor não só a respeito das relações públicas, das 

instituições e suas normas correspondentes, mas também das liberdades, conforme observa 

Alberto Nogueira 26 . Essa nova fase vem sendo constantemente referida como 

neoconstitucionalismo ou pós-positivismo27. 

A dignidade da pessoa humana, logo no artigo 1°, inciso III, da Constituição 

Federal, é erigida a "fundamento" da República Federativa do Brasil. Em seguida, o artigo 5° 

arrola direitos fundamentais, determinando claramente o caminho a ser observado pelo 

legislador. Rosa Maria de Andrade Nery afirma: "Com isso, a Constituição Federal adianta 

para o legislador ordinário um critério, uma viga mestra, de que ele não pode se afastar, de 

sorte que se possa afirmar que também pelo direito civil e pelo direito empresarial se realizam 

os direitos fundamentais"28. 

Em suma, a Constituição Federal aproximou-se do Código Civil (chamado de 

"Constituição da vida privada"), e demais normas infraconstitucionais, porque as leis 

precisam estar de acordo com os princípios constitucionais que asseguram direitos e garantias 

aos cidadãos e demais sujeitos de direito, não havendo mais duas esferas de competência 

distintas. Teresa Negreiros, nesse sentido, proclama:  

 

As relações jurídicas de natureza civil, não importando a sua natureza 
específica – familiar, obrigacional, real ou sucessória –, passam a 
disciplinar-se não apenas pelas normas contidas ou derivadas do 
Código, mas, igualmente, por princípios e regras constitucionais. A 
hierarquia da normativa constitucional, desde há muito reconhecida 
sob o ponto de vista teórico, torna-se um objetivo a ser concretizado 
na prática29. 

 

                                                             
25 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 75. 
26 NOGUEIRA, Alberto. Uma teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Renovar, 2012. p. 8. 
27 Fredie Didier Júnior observa: "Vive-se, atualmente, uma fase de renovação do estudo do direito constitucional: 
(a) parte-se da premissa de que a Constituição tem força normativa e, por consequência, da força normativa dos 
princípios e dos enunciados relacionados aos direitos fundamentais; (b) pela expansão da jurisdição 
constitucional (controle de constitucionalidade difuso e concentrado, como é o caso do Brasil); (c) 
desenvolvimento de uma nova hermenêutica constitucional (com a valorização dos princípios e o 
desenvolvimento dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade". Em DIDIER JUNIOR, Fredie. Subsídios 
para uma teoria das impenhorabilidades. Revista de Processo. São Paulo: Editora RT, v. 174, p. 30-50, agosto 
2009. 
28 NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito privado. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 230. 
29 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. São Paulo: Renovar, 2006. p. 50. 
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Está é, a propósito, uma das premissas de que parte o presente estudo. 

Além do artigo 1º, inciso III, há outras normas na Constituição, reveladoras 

desse propósito constitucional, como, por exemplo, o artigo 170, caput, que está redigido nos 

seguintes termos:  

 

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III função 
social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do 
consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução 
das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas  de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País. 

 

Quer dizer, a ordem econômica também se destina a assegurar a existência 

digna da pessoa. 

O artigo 3°, inciso I, por sua vez, prescreve que é objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil "construir uma sociedade livre, justa e solidária". Os demais 

incisos desse artigo fazem referência à erradicação da pobreza, diminuição da desigualdade 

social e promoção do bem de todos, sem qualquer espécie de discriminação. 

O artigo 5° arrola, em mais de setenta incisos, direitos e garantias 

fundamentais. O artigo 6° faz referência aos direitos sociais, tais como educação, saúde, 

alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e 

à infância e assistência aos desamparados. 

Inúmeros são, portanto, os direitos e garantias outorgados à pessoa pela 

Constituição Federal de 1988. 

Os civilistas brasileiros clássicos, ao tratarem das fontes do direito privado, em 

especial do direito civil, sempre invocam como fonte primária a lei, com base no artigo 4° da 

Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Especialmente o Código Civil. Entretanto, 

a primeira fonte do direito privado é a Constituição Federal. Francesco Alcaro, discorrendo 

sobre o direito italiano, afirma que a Constituição teria inovado com intensidade não apenas o 
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sistema jurídico, mas o papel dos princípios gerais que inspiram o ordenamento e que devem 

alcançar o intérprete na individuação do significado da norma para o caso concreto30.  

O mesmo vale para o Brasil. A Constituição Federal de 1988 dispôs de 

conteúdo novo. Graças aos princípios nela insculpidos, as normas constitucionais passaram a 

exercer inequívoca interferência também no âmbito das relações privadas, a exemplo do que 

também aconteceu com a Constituição italiana de 1948. 

Conforme assinala Vicenzo Roppo31, os princípios constitucionais incidem 

sobre as normas de direito privado, fundamentalmente de três formas: a) em primeiro lugar, 

operam como espécie de estímulo e diretriz ao legislador ordinário; b) em segundo lugar, por 

aplicação direta a uma situação que envolve relação privada; e, por fim; c) como um critério 

de controle da validade das normas infraconstitucionais. 

Maria Celina Bodin de Moraes assinala, a esse respeito, o seguinte:  

 

Com cada vez maior frequência aumentam os pontos de confluência 
entre o público e o privado, em relação aos quais não há uma 
delimitação precisa fundindo-se, ao contrário, o interesse público e o 
interesse privado. Tal convergência se faz notar em todos os campos 
do ordenamento, seja em virtude do emprego de instrumentos 
privados por parte do Estado em substituição aos arcaicos modelos 
autoritários, seja na elaboração da categoria dos interesses difusos ou 
supraindividuais, seja, no que tange aos institutos privados, na 
atribuição de função social à propriedade, na determinação imperativa 
do conteúdo de negócios jurídicos, na objetivação da responsabilidade 
e na obrigação legal de contratar32. 

 

A mesma autora invoca, logo em seguida, o artigo 5º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro ("Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela 

se dirige e às exigências do bem comum.") para dizer que essa seria a "porta de entrada" a 

permitir o ingresso e interferência dos valores constitucionais na legislação civil33. 

                                                             
30 ALCARO, Francesco. Diritto privato. Milão: CEDAM, 2015. p. 34. 
31 ROPPO, Vincenzo. Diritto privato. Torino: Giappichelli, 2014. p. 40: "In primo luogo, il riferimento primario 
è alla Costituzione che, dalla sua entrata in vigore, ha innovato non solo il sistema giurídico in profondità, ma la 
stessa impostazione dei prncipi generali che ispirano l'ordinamento e ai quali attinge l'interprete 
nell'individuazione dell significato delle norme. La Costituzione ha dunque assunto il ruolo di centralità e 
supremazia (anche) nell'organizzazione delle fonti del diritto privato". 
32 MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. Revista Estado, Direito e 
Sociedade. v. 1.  Rio de Janeiro: PUCRJ, 1991. p. 261. 
33 MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. Revista Estado, Direito e 
Sociedade. v. 1.  Rio de Janeiro: PUCRJ, 1991. p. 263. 
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Assim, é absolutamente inegável a interferência das normas constitucionais no 

direito privado, o que faz o Código Civil perder definitivamente, como aponta Gustavo 

Tepedino34, a sua atribuição arraigada de "Constituição do direito privado". 

Em outras palavras, o Código Civil é, obviamente, fonte do direito privado, 

mas em consonância e harmonia com as demais fontes, a começar pela Constituição Federal. 

Assim, o presente estudo parte, por essas razões, da premissa de que as normas 

constitucionais interferem sim no âmbito das relações privadas, tal como propugna Claus-

Wilhelm Canaris35. Somente assim pode ser dada ampla efetividade àquelas normas. 

 

 

1.3 O Código Civil brasileiro de 2002 
 

Na Exposição de Motivos do Anteprojeto do Código Civil, que atualmente vige 

no Brasil, subscrita por Miguel Reale, foram apresentados elementos históricos importantes a 

justificar a necessidade de um novo código. Após elogiar a obra de Clóvis Beviláqua, aquele 

documento consignou o seguinte: "Ocorre, todavia, que o Código de 1916 foi concebido e 

aperfeiçoado a partir de 1899, coincidindo a sua feitura com os últimos reflexos de um ciclo 

histórico marcado, no plano político e jurídico, por acendrado individualismo". 

Em seguida, foi registrada a seguinte observação:  

 

Superado de vez o individualismo, que condicionara as fontes 
inspiradoras do Código vigente; reconhecendo-se cada vez mais que o 
Direito é social em sua origem e em seu destino, impondo a correlação 
concreta e dinâmica dos valores coletivos com os individuais, para 
que a pessoa humana seja preservada sem privilégios e exclusivismos, 
numa ordem global de comum participação, não pode ser julgada 
temerária, mas antes urgente e indispensável, a renovação dos códigos 
atuais, como uma das mais nobres e corajosas metas de governo. 

 

O Código Civil vigente nasceu, assim, com preocupações similares àquelas que 

inspiraram a Constituição Federal de 1988. 

                                                             
34 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 7. 
35 CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado. Trad. Ingo e Wolfgang Sarlet e Paulo 
Mota Pinto. Coimbra: Almedina, 2003. p. 36. 
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Poderia ser questionada a necessidade de codificação em face da interferência 

das normas constitucionais no direito privado. Entretanto, a incidência de princípios 

constitucionais não refuta a conveniência de manutenção da unidade proporcionada pela 

codificação. Conforme lembram Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, a 

discussão mais relevante versa sobre a forma de codificação: "se por intermédio de grandes 

codificações (v.g., Código Civil) ou por meio de pequenas codificações setorizadas, isto é, por 

microssistemas (v.g., Lei do Divórcio, Lei do Inquilinato etc)"36.  

A opção adotada no direito brasileiro foi pela grande codificação, mas sem 

inviabilizar a manutenção dos microssistemas existentes e a criação de outros novos estatutos. 

A propósito, convém observar que, se por um lado a Constituição Federal 

passou a ocupar um lugar que pertencia exclusivamente ao direito privado, por outro, o direito 

privado há tempos já acenava para a convergência (público-privado), com a edição de 

inúmeras leis que diminuíram a liberdade das pessoas em atenção ao interesse público, 

fenômeno verificado principalmente quanto ao direito de propriedade e à liberdade de 

contratar. Constituem exemplos significativos as leis de locação de imóveis urbanos, o 

Estatuto da Terra, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Cidade, entre outros.  

A liberdade de contratar e a liberdade para o exercício do direito de 

propriedade, que abrangia, no passado, inclusive o direito de "não uso", paulatinamente 

começaram a ceder espaço à função social. Tais liberdades foram, de certa forma, diminuídas 

em homenagem a um interesse maior: público e social. 

O Código Civil de 2002 não procedeu de forma diversa. A propriedade, por 

exemplo, embora assegurada constitucionalmente (artigo 5°, inciso XXII), não mais pode ser 

vista como um direito absoluto que prestigia exclusivamente o proprietário. Em observação ao 

inciso XXIII do mesmo artigo, referido direito deve atender à sua função social. O artigo 

1.228, parágrafo primeiro, do Código Civil, nesse sentido, dispõe que o direito de propriedade 

deve ser exercido em conformidade com suas finalidades econômicas e sociais e respeitando 

interesses públicos, como a fauna, flora, belezas naturais etc. Nesse mesmo contexto, foram 

proibidos pelo mesmo artigo os atos emulativos do proprietário, assim compreendidos aqueles 

que não trazem qualquer comodidade ou utilidade ao proprietário e são praticados apenas com 

a intenção de prejudicar alguém. 

                                                             
36 NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2013. p. 195. 
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Os parágrafos quarto e quinto do mesmo artigo 1228 do Código Civil37 são 

outros importantes exemplos de prestígio do interesse público em detrimento do privado. 

Na esfera contratual, o artigo 42138 delimitou a liberdade de contratar ao 

determinar que todo contrato deve ter uma função social. Se em determinada desavença se 

confrontarem o interesse privado e a função social, prevalece o interesse social. Maria Ligia 

Coelho Mathias, sobre o impacto dos comandos constitucionais na propriedade, observa o 

seguinte: 

 

Modernamente, pois, o direito de propriedade sobre bens móveis ou 
imóveis, rurais ou urbanos, desloca seu foco do absolutismo e do 
individualismo para consolidá-lo sobre o interesse social. Deixa-se, 
com isso, à margem o interesse isolado, egoísta e individualista para 
contrapô-lo ao coletivo, exigindo que a propriedade exerça a sua 
função social refletida pelo bem-estar comum.39  

 

Conforme explica Arruda Alvim, tais artigos, tanto os que invocam a função 

social do contrato, quanto aqueles que conferem efetividade à função social da propriedade, 

são manifestações da socialidade, "[...] característica absorvida pelo direito privado, fazendo 

eco às diversas outras mutações do sistema jurídico, a partir da raiz constitucional"40. 

Apesar desses e outros dispositivos da mesma natureza, alguns autores, como 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, observam que não foram assim tão 

expressivas as novidades trazidas pelo Código Civil de 2002: "Na realidade, no Código Civil 

de 2002 tudo o que é, de fato, novo ficou de fora, enquanto os pretensos avanços 

correspondem a soluções já acolhidas pela jurisprudência de há muito, especialmente após os 

avanços impostos pela Constituição de 1988"41. 

                                                             
37 Artigo 1.228 do Código Civil: 
"§ 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na 
posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem 
realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e 
econômico relevante. 
§ 5o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, 
valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores". 
38 Artigo 421 do Código Civil: "A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 
contrato". 
39 MATHIAS, Maria Ligia Coelho. Direito civil: direitos reais, 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 42. 
40ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Comentários ao Código civil brasileiro: livro introdutório ao 
direito das coisas e o direito civil. v. 9. t. 1. Coords. Arruda Alvim, Thereza Alvim e Alexandre Laizo Clápis. 
Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 30. 
41 FARIAS, Cristiano Chaves de. e ROSENVALD, Nelson. Direito civil: teoria geral. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007. p. 20. 
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É verdade. Foi a Constituição Federal de 1988 que fez despontarem as maiores 

inovações para o direito privado, em diversas de suas partes, tais como direito de família, 

propriedade, relações de consumo, atividades econômicas privadas e direitos da 

personalidade. O Código Civil as acompanhou e contribuiu para esmiuçar mais aqueles 

propósitos constitucionais. Luiz Edson Fachin, a propósito dessa mudança de paradigma 

proporcionada pela Constituição, observa que o fenômeno provocou uma verdadeira 

"repersonalização" do Direito Civil42. 

Tal "repersonalização" vem sendo desenvolvida pela doutrina, que tem 

posicionado a pessoa no centro do direito civil. Em outra obra, Fachin observa o seguinte a 

esse propósito: "Numa expressão, o Direito Civil deve, com efeito, ser concebido como 

'serviço da vida', a partir de sua raiz antropocêntrica, não para repor em cena o individualismo 

do século XVIII, nem para retomar a biografia do sujeito jurídico, mas sim para se afastar do 

tecnicismo e do neutralismo"43.  

O objetivo dessa nova forma de compreensão do direito civil não é abandonar a 

teoria tradicional, mas adequá-la à realidade, primando pela sua harmonização com os fatos 

da vida, de forma que sejam alcançados o bem estar social e a proteção a princípios 

constitucionais inafastáveis, como a dignidade da pessoa humana e outras garantias 

constitucionais que dela decorrem. 

 

  

                                                             
42 FACHIN. Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 99. 
43 FACHIN. Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 21. 
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2 OBRIGAÇÃO E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 

 

2.1 Noções gerais 

 

Não são poucas as confusões que se fazem em torno do significado jurídico de 

obrigação. Tal fenômeno se dá por causa da polissemia que a persegue.  

O mesmo ocorre em relação à responsabilidade patrimonial. Embora a 

responsabilidade patrimonial possa decorrer do inadimplemento obrigacional, em certas 

situações é consequência de outros fenômenos jurídicos, como a fraude de execução, por 

exemplo. Aquele que adquire um bem em fraude de execução pode ser patrimonialmente 

responsabilizado perante o credor do alienante sem a preexistência de obrigação. 

Assim, é curial compreender a relação entre obrigação e responsabilidade 

patrimonial.  

De acordo com a concepção clássica, as obrigações podem assumir três 

modalidades diversas, conforme a natureza de seu objeto, a saber: de dar, de fazer e de não 

fazer. A primeira corresponde à prestação de coisa, enquanto as duas últimas às prestações de 

fato. Essa foi a orientação adotada pelo Código Civil brasileiro de 1916 e também pelo 

Código Civil vigente (artigos 233 e subsequentes), seguindo a tradição romana de 

classificação das obrigações que, no entanto, não está imune a críticas44.  

Pothier, diferentemente, divide as obrigações em duas espécies:  as de dar e as 

de fazer (stipulationum quaedam in dando, quaedam in faciendo consistunt).  E afirma que as 

obrigações de fazer compreendem também aquelas pelas quais alguém se obriga a não fazer 

algo, ou seja, deva se omitir de praticar um determinado comportamento45.  

                                                             
44 O comportamento humano não se molda a compartição tão hermética. Por vezes, em uma única obrigação 
identifica-se a necessidade de o devedor fazer e entregar, como acontece com o advogado parecerista que precisa 
criar (fazer) e entregar o parecer a seu cliente. O mesmo ocorre com o arquiteto em relação ao projeto 
arquitetônico, com o médico radiologista que, além de conduzir (fazer) o exame, precisa entregar o laudo ao 
paciente. Pode também acontecer o inverso: o devedor assume uma obrigação de entregar e, subsequentemente 
de fazer, como acontece no compromisso de venda e compra de bem imóvel. Nesse caso, o compromissário 
vendedor pode transferir a posse do imóvel ao compromissário comprador, por força do contrato, e também 
assume a obrigação de fazer, consistente na lavratura da escritura definitiva de venda e compra. Ainda que se 
possam conceber que obrigações desse tipo sejam complexas-cumulativas, parece não haver mais razão de 
ordem prática para a distinção. A propósito, o Código de Processo Civil de 2015 aproximou bastante as 
modalidades, para efeito de cumprimento judicial, tanto que o artigo 538, § 3º, determina a aplicação das 
disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer ao procedimento previsto para a 
obrigação de entregar coisa. 
45 POTHIER, Robert Joseph. Tratado das obrigações. Trad. Adrian Sotero De Witt Batista e Douglas Dias 
Ferreira. Campinas: Servanda, 2001. p. 159-160. 
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O novo Código de Processo Civil brasileiro de 2015 (Lei nº 13.105, de 

16.03.2015), no artigo 789, a exemplo do Código de Processo Civil brasileiro de 1973 (artigo 

591), dispõe que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o 

cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições estabelecidas na lei. Esse é o 

primeiro dos oito artigos destinados ao tema pelo novo diploma processual, no capítulo V, do 

Título I, do Livro II, da sua Parte Especial. 

O artigo 391 do Código Civil brasileiro de 2002, por sua vez, 

equivocadamente, prescreve que “pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os 

bens do devedor”. O texto não fez referência a qualquer espécie de exceção. 

Diz-se “equivocadamente” porque, sabidamente, não são todos os bens do 

devedor que podem ser penhorados pelo credor para a satisfação de seu crédito. Há bens 

expressamente considerados impenhoráveis pela lei, que, por essa razão, ficam fora do campo 

de alcance do sujeito ativo da relação obrigacional. Quanto a esse aspecto, mais acertada foi a 

técnica utilizada pela lei processual (tanto pelo Código de 1973 quanto pelo de 2015), que 

alude às exceções expressamente. 

Além disso, é preciso lembrar que em algumas obrigações o credor tem direito 

a dinheiro, em outras tem direito a um bem especificamente considerado, e há também 

aquelas em que o credor tem o direito a um facere (positivo ou negativo) do devedor. As 

obrigações que têm por objeto prestações de fato (de fazer e de não fazer), se descumpridas, 

remetem à tutela específica, ou seja, o credor busca obter exatamente o comportamento que 

lhe é devido. E não dinheiro. Assim, a priori, nessas hipóteses, não se cogita num primeiro 

momento de ampla responsabilidade patrimonial do devedor. Exceto se do descumprimento 

advierem outras consequências, tais como perdas e danos, cláusula penal, perecimento do 

objeto com dever de ressarcimento do equivalente, multa processual etc. Quer isso dizer, a 

responsabilidade pressupõe dano; não fosse assim ela "[...] redundaria em mera punição do 

devedor, com invasão da esfera do direito penal", conforme aponta Agostinho Alvim46. O 

mesmo autor admite a responsabilidade sem dano, mas em casos excepcionais: "Todavia, 

ainda mesmo que, falando sem rigor técnico, se diga haver naqueles casos indenização sem 

dano, o certo é que constituem eles exceção"47, referindo-se à cláusula penal. 

Em outras palavras, se o devedor descumpre, culposamente, uma obrigação de 

entregar um bem específico, tal fato é suficiente para caracterizar o inadimplemento, mas nem 
                                                             
46 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 3ª ed. Rio de Janeiro-São Paulo: 
Editora Jurídica e Universitária, 1965. p. 181. 
47 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 3ª ed. Rio de Janeiro-São Paulo: 
Editora Jurídica e Universitária, 1965. p. 181. 
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por isso implicará em responsabilidade patrimonial como consequência necessária, pois pode 

o credor apenas promover medida judicial com vistas à obtenção do bem, objeto de seu 

direito, sem pretender perdas e danos. 

Araken de Assis, a respeito do tema, observa o seguinte: 

 

Tudo isso resulta da excessiva valorização do princípio da 
responsabilidade patrimonial, estatuído no art. 591, o qual, todavia, se 
destina, com os cabíveis temperamentos, à tutela das obrigações para 
entrega de coisa e pecuniária. Ele não se estende, porém, à generalidade 
das obrigações e, respectivamente, não abrange a totalidade do 
fenômeno executório48. 
 

 Destarte, a importância da responsabilidade patrimonial, ao menos para o 

enfoque que se quer explorar, é mais acentuada nas obrigações de pagar quantia, subespécie 

das obrigações de dar49. Obviamente, nas obrigações inadimplidas. As outras espécies de 

obrigações, como se disse, também podem gerar a responsabilidade patrimonial, 

genericamente considerada, toda vez que do descumprimento advierem perdas e danos ou 

outras consequências nefastas ao credor (vítima do inadimplemento), mensuráveis 

economicamente (cláusula penal, juros, honorários etc). 

O cumprimento voluntário da obrigação faz extinguir o vínculo obrigacional 

que une credor a devedor e não gera, em princípio, qualquer conflito de interesses. Assim, o 

tema relativo à responsabilidade patrimonial, quando decorrente da obrigação, torna-se 

relevante quando ela não é espontaneamente cumprida. Nessas situações, surge para o credor 

a pretensão de receber o seu crédito forçadamente, com a expropriação de bens penhoráveis 

que compõem o patrimônio do sujeito passivo da relação obrigacional. 

O Código de Processo Civil brasileiro de 2015 não segue com rigor a 

classificação adotada pelo Código Civil para efeito de assegurar o cumprimento da sentença 

que reconhece ao credor direito de natureza obrigacional. O Título II (Do cumprimento de 

sentença), do Livro I (Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença) da Parte 

Especial, está dividido em seis capítulos: o primeiro com as disposições gerais; o segundo, 

para disciplinar o cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa; o terceiro, sobre o cumprimento definitivo da sentença que 

reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa; o quarto versa sobre o 
                                                             
48 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 235. 
49 Araken de Assis (in Manual da execução. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 234), afirma, a 
esse respeito, o seguinte: "De fato, o princípio da responsabilidade patrimonial sublinha a sujeição dos bens do 
devedor à excussão para obter uma soma de dinheiro. Não regula, por natural decorrência, a realização de outras 
obrigações, quando, por vezes, a prestação do devedor importa antes um determinado comportamento (facere)". 
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cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos; o 

quinto contém regras a respeito do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública; o sexto e último reúne o cumprimento 

de sentença que tenha por objeto obrigações de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Esse 

derradeiro capítulo está subdividido em duas seções: a primeira destinada às obrigações de 

fazer ou de não fazer e a segunda para a obrigação de entregar coisa. 

A lei processual traça veredas distintas para possibilitar a satisfação do credor, 

conforme a modalidade da obrigação. E mesmo no âmbito de uma mesma espécie, como a 

obrigação de pagar quantia, há regras diversas a serem observadas, conforme a situação 

jurídica. O Código de Processo Civil de 2015 diferencia a obrigação de pagar quantia, 

genericamente considerada, da obrigação de prestar alimentos e da obrigação de pagar quantia 

certa pela Fazenda Pública. Nas três situações, no entanto, a obrigação é de pagar dinheiro, 

sem olvidar que os alimentos podem ser prestados também in natura.  

Essas são normas processuais aplicáveis se houver título executivo judicial. 

Diferentemente, se o pedido do credor se fundar em título executivo extrajudicial, ou prova 

escrita sem eficácia executiva, poderá ele se valer de outras medidas judiciais, como a ação de 

execução de título executivo extrajudicial e a monitória, respectivamente.  

Não se pode, com relação a esse tema, ignorar a proximidade existente entre 

direito material e processual. 

Portanto, boa parte das obrigações e a responsabilidade patrimonial caminham 

juntas porque, caracterizado o inadimplemento, principalmente se a obrigação for de pagar 

quantia, ocorrerá responsabilidade de natureza patrimonial.  

No passado remoto não era assim. Entre os povos antigos, a responsabilidade 

do devedor incidia sobre o seu próprio corpo. A escravidão era destino certo dos devedores 

hebreus e gregos. Os egípcios estendiam as consequências do inadimplemento para depois da 

morte dos devedores, proibindo que seus cadáveres fossem cultuados50.  Enquanto a restrição 

da liberdade era a consequência para o inadimplente, os seus bens não tinham qualquer 

importância para o credor, conforme observação de Maierini51. 

                                                             
50 HANADA, Nelson. Da insolvência e sua prova na ação pauliana. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997. p. 16. 
51 Angelo Maierini (in: Della revoca degli atti fraudolenti: fatti dal debitore in pregiudizio dei creditori, 3ª 
ed. Notas de Giorgio Giorgi. Firenze: Fratelli Cammelli, 1898. p. 5): “Ciò premesso, se ci facciamo ad indagare 
a qual’epoca del diritto romano probabilmente risalga l’istituto della rivocazione degli atti fraudolenti, è certo 
che la sua esistenza, per le ragioni suesposte, non era compatibile coll’antico procedimento esecutivo meramente 
personale, che non riconosceva ai creditori chirografari alcun diritto da essercitarsi direttamente sul patrimonio 
del decotto”. 
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A execução sobre o próprio corpo perdeu força com a Lex Poetelia Papiria, no 

ano 326 a.C., que proibiu o assassinato do devedor, bem como seu acorrentamento, como 

forma de punição pelo descumprimento da obrigação. A partir de então, passou a existir 

ambiente para a evolução da responsabilidade patrimonial52. 

Por essa razão, Judith Martins-Costa53 destaca o atual duplo significado do 

caráter patrimonial da obrigação: suscetibilidade de avaliação pecuniária, de um lado, e, de 

outro lado, a execução exclusivamente patrimonial, e não mais pessoal, se houver 

inadimplemento do devedor. No direito pátrio, a única consequência pessoal remanescente no 

âmbito do direito obrigacional é a possibilidade de prisão de devedor de pensão alimentícia 

(artigo 5º, LXVII, da Constituição Federal) que, com o início da vigência do novo Código de 

Processo Civil de 2015, passa a ser fixada judicialmente pelo período de um a três meses 

(artigo 528, § 3º). 

 

 

2.2 Conceito de obrigação 

 

Conforme examinado, aquele que está obrigado pode, por iniciativa do credor, 

ter seu patrimônio atingido, em caso de inadimplemento; logo, é preciso fazer referência ao 

conceito de obrigação. O Código Civil vigente, a exemplo do anterior, não a define. A palavra 

vem do latim obrigare (“ob + ligatio”), com o sentido de ligar, unir, vincular. 

O conceito clássico de obrigação, contido nas Institutas (obligatio est iuris 

vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus solvendae rei), remete à ideia de vínculo 

jurídico existente entre credor e devedor, por meio do qual o segundo deve cumprir uma 

                                                             
52 Há certa desconfiança da doutrina a respeito do momento exato em que teria havido o fim da responsabilidade 
pessoal do devedor, tendo isso sido um processo que se alongou no tempo. Mas há um certo consenso do marco 
representado pela Lex Poetelia Papiria. Emilio Costa, in: Corso di storia del diritto romano dalle origini alle 
compilazioni Giustinianee, Bologna: Tipi Nicola Zanichelli, 1903, p. 404, nesse sentido afirma: “Non parmi 
invece ci sia ragione di dubitare della sua esattezza, in quanto attribuisce alla legge la soppressione della forza 
esecutiva del nexum, comunque se ne intenda il fondamento.” 
53 MARINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo Código civil: do inadimplemento das obrigações. v. 5. t. 
2. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 257. 
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prestação em benefício do primeiro54. Extraem-se, assim, dessa noção, de acordo com a 

doutrina majoritária, três elementos constitutivos: sujeitos, objeto e vínculo55. 

De acordo com Antunes Varela, entende-se por obrigação a “relação jurídica 

por virtude da qual uma (ou mais) pessoa pode exigir de outra (ou outras) a realização de uma 

prestação”56, definição proporcionada pelo artigo 397 do Código Civil português de 196657.  

Segundo Pothier, é da essência das obrigações: "1o.) que exista uma causa de 

onde nasça a obrigação; 2o.) que existam pessoas entre as quais se a contrate; 3o.) que exista 

alguma coisa que seja objeto dessa obrigação"58. Álvaro Villaça Azevedo, a seu turno, define 

obrigação como "[...] relação jurídica transitória, de natureza econômica, pela qual o devedor 

fica vinculado ao credor, devendo cumprir determinada prestação pessoal, positiva ou 

negativa, cujo inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele para satisfação de 

seu interesse"59. 

Massimo Bianca afirma que os elementos constitutivos da obrigação são as 

duas posições subjetivas (de débito e de crédito), a prestação e o interesse do credor60.  

Ricardo Luis Lorenzetti, discorrendo sobre a obrigação originada pelo contrato, 

afirma:  

 

El contrato causa obligaciones y en virtud de éstas el acreedor tiene 
derecho subjetivo a exigir del deudor una determinada prestación, 
patrimonialmente valorable, orientada a satisfacer un interés lícito de 
aquél y, ante el incumplimiento, a obtener forzosamente la 
satisfacción de dicho interés, sea en especie o de manera 
equivalente.61  

 

                                                             
54 Renan Lotufo LOTUFO, (In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore (Coord.). Obrigações. São Paulo: 
Atlas, 2011. p. 2), afirma: “No Direito Romano, os jurisconsultos conseguiram distinguir os direitos reais dos 
obrigacionais, criando teorias específicas. Daí haverem fixado o conceito que se consagrou no tempo [...] da 
obrigação como um vínculo de direito que nos constrange a pagar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa.”  
55 Jorge Leite Areias Ribeiro de Faria conceitua obrigação com as seguintes palavras: "A obrigação em sentido 
técnico é, assim, um nexo ou vínculo jurídico entre pessoas determinadas - o credor e o devedor -e por via do 
qual este último fica obrigado perante aquele a um determinado comportamento ou conduta (de sinal positivo ou 
negativo); ou, dito ao invés, por via do qual o primeiro pode exigir ao segundo aquele comportamento ou 
conduta (a prestação) (FARIA, Jorge Leite Areias Ribeiro de. Direito das obrigações. v.1. Coimbra: Almedina, 
2001. p. 28). 
56 VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. v. 1. 10ª ed. Coimbra: Almedina, 2000. p.62. 
57 Artigo 397º do Código Civil português: "Obrigação é o vínculo jurídico por virtude do qual uma pessoa fica 
adstrita para com outra à realização de uma prestação". 
58 POTHIER, Robert Joseph. Tratado das obrigações. Trad. Adrian Sotero De Witt Batista e Douglas Dias 
Ferreira. Campinas: Servanda, 2001. p. 29. 
59 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 
2008. p. 13. 
60 BIANCA, Cesare Massimo. Istituzioni di Diritto Privato. Milão: Giuffrè, 2014. p. 261. 
61 LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los contratos: parte general. Santa Fé: Editorial Rubinzal y 
Culzoni, 2004. p. 595. 
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Orlando Gomes62 realça a prestação como “elemento decisivo” do conceito de 

obrigação. Afinal, o devedor está cingido a praticar ou abster-se de praticar um ato em 

proveito do credor. Para Clóvis do Couto e Silva “[...] o objeto da obrigação é a prestação, e 

esta sempre constitui um ato humano, uma atividade do homem, uma atuação do sujeito 

passivo.”63 

Assim, o estudo das obrigações abrange esse complexo, que envolve credor, 

devedor e prestação, apesar de, na linguagem comum, haver certa confusão entre o termo 

obrigação e o lado passivo da relação, conforme sublinha Antunes Varela: “O termo 

obrigação abrange a relação no seu conjunto e não apenas, como sucede na linguagem 

comum, o seu lado passivo: compreende, portanto, o dever de prestar, que recai sobre uma das 

partes, bem como o poder de exigir a prestação conferido à outra.”64 

Fernando Noronha, com um enfoque diferente, porém não antagônico à visão 

de Varela, sintetiza assim: "[...] o Direito das Obrigações é fundamentalmente, embora não 

exclusivamente, o ramo de direito que se ocupa das transferências de bens entre pessoas"65. 

Referida transferência pode se dar no âmbito contratual, em que duas pessoas trocam bens 

reciprocamente (ex: permuta, venda e compra, etc.) como pode se dar, ainda na esfera 

contratual, em negócios por meio dos quais apenas uma das partes se obriga a transferir bens, 

fenômeno que se verifica na doação, na cessão gratuita de crédito, entre outros.  

A transferência de bens também pode ser devida não em função de um acordo 

de vontades (contrato), mas por causa de um ato possivelmente não querido por aquele que 

passou a ostentar a condição de devedor: as obrigações decorrentes de ato ilícito enquadram-

se nessa categoria, bem como a do pai relapso que se recusa a prestar alimentos 

espontaneamente a seu filho. Em outras palavras, as fontes das obrigações são variadas66.  

                                                             
62 GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro-São Paulo: Forense, 1968. p. 19. 
63 SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 71. 
64 VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. v. 1. 10ª ed. Coimbra: Almedina, 2000. p. 63. 
65 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 3ª ed. São Paulo Saraiva: 2010. p. 40. 
66 De acordo com o direito romano, as fontes conhecidas da obrigação eram o contrato, o quase-contrato, o delits 
e o quase delito. Pothier (in: POTHIER, Robert Joseph. Tratado das obrigações. Trad. Adrian Sotero De Witt 
Batista e Douglas Dias Ferreira. Campinas: Servanda, 2001. p. 111-113) explica que o quase-contrato fazia 
nascer a obrigação não a partir de uma convenção (contrato), mas de uma circunstância qualquer como o 
pagamento com erro. Nessa hipótese, aquele que recebeu o dinheiro seria obrigado a devolvê-lo. Assim, o quase-
contrato não se limitaria ao exemplo clássico da gestão de negócios. O delito seria o ato doloso que causa dano e 
o quase-delito seria o ato culposo que gera dano. Tal concepção não esgota as hipóteses de orgiem das 
obrigações. Pothier admitia também a lei, e mesmo a equidade, como fonte da obrigação. Atualmente, pode-se 
citar também a responsabilidade civil (objetiva), aquela em que prescide da culpa do causador do dano, como 
fonte de obrigação.  
Não constitui objetivo, no presente trabalho, fazer um escorço histórico da evolução das fontes obrigacionais, 
sendo hoje incluídos entre elas não apenas o ilícito, mas também a própria responsabilidade civil, os atos 
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Logo, a obrigação pressupõe necessariamente a existência de devedor e de 

credor, pois a todo débito corresponde um crédito. Como se infere, devedor é quem tem o 

dever de realizar a prestação, e credor, aquele que tem o direito subjetivo de exigir o seu 

cumprimento. Tais sujeitos não precisam estar determinados desde o início da relação, mas 

devem ser determináveis; tampouco exige-se a permanência deles para a continuidade do 

vínculo, ou seja, o credor pode ceder seu crédito e outra pessoa pode assumir a prestação do 

devedor, observados os requisitos legais, sem que isso implique em extinção da obrigação. 

É relevante observar que não é qualquer espécie de vínculo que caracteriza 

obrigação. É necessária a existência de um vínculo de tal ordem que, descumprida a 

obrigação, haja sanção prevista no ordenamento jurídico que imponha ao devedor 

consequências, sejam elas de caráter indenizatório, sejam elas no sentido de proporcionar ao 

credor meios coercitivos para obter aquilo que lhe é devido. Assim, as relações de caráter 

apenas religioso, por exemplo, bem como as de amizade, ou de natureza exclusivamente 

moral, não geram obrigações. 

Se o vínculo é jurídico, há dever em sentido amplo e obrigação em sentido 

estrito. Antunes Varela esclarece em que consiste o dever jurídico (mais amplo) e a prestação 

(como dever jurídico específico da obrigação). Para o autor, “O dever jurídico é a necessidade 

imposta pelo direito (objetivo) a uma pessoa de observar determinado comportamento. [...]”67, 

enquanto a prestação é uma das possibilidades de dever jurídico: “Dentro da vasta categoria 

dos deveres jurídicos, o dever correspondente às obrigações em sentido técnico tem de 

característico ainda o fato de ser imposto no interesse de determinada pessoa e de o seu objeto 

consistir numa prestação.”68 

O vínculo estabelece uma relação de caráter transitório entre credor e devedor, 

pois o objetivo final é o seu rompimento, por meio do cumprimento da obrigação. Não se 

cogita de obrigação perpétua. Por essa razão, inúmeros autores incluem no conceito de 

obrigação a transitoriedade da relação jurídica. Do contrário, seria o mesmo que aceitar, 

conforme observa Álvaro Villaça Azevedo, a "[...] servidão humana, escravidão, o que não 

mais se admite nos regimes civilizados"69.  

                                                                                                                                                                                              
unilaterais de vontade e também o enriquecimento sem causa. Sobre o enriquecimento sem causa como fonte da 
obrigação, consultar NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 
181-194. 
67 VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. v. 1. 10ª ed. Coimbra: Almedina, 2000. p. 52. 
68 VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. v. 1. 10ª ed. Coimbra: Almedina, 2000. p. 62-63. 
69 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 
2008. p. 13.  
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Portanto, a norma jurídica impõe comportamentos a serem observados e que 

são denominados “deveres jurídicos”. No caso específico das obrigações, o dever jurídico, 

isto é, a imposição comportamental, refere-se a uma prestação que um sujeito deve realizar 

em benefício de outro. 

Por conseguinte, afirma-se que entre credor e devedor há um vínculo que 

perdura até o cumprimento do dever (realização da prestação), que, cumprido, libera o 

devedor. Por um lado, o credor ocupa a posição jurídica ativa e pode exigir a prestação do 

devedor70; por outro lado, o devedor, na posição passiva, tem de cumprir o dever, como 

explica Antunes Varela: “Trata-se de relações em que ao direito subjetivo de um dos sujeitos 

corresponde o dever jurídico de prestar, imposto ao outro. [...]”71 

Desponta, assim, como primordial no âmbito privado, o interesse do credor em 

receber do devedor exatamente aquilo a que tem direito. O interesse é, assim, o substrato, o 

fundamento, a base nuclear do crédito, e é por isso que o credor possui um tratamento 

especial na relação: é a ele que a prestação interessa e trará vantagem, e é para a sua satisfação 

que o vínculo foi estabelecido. “O credor é a pessoa a quem se proporciona a vantagem 

resultante da prestação, o titular do interesse (patrimonial, espiritual ou moral) que o dever de 

prestar visa satisfazer.”72, como aponta Antunes Varela. 

A esse respeito, Noronha complementa: "Se em cada uma dessas deslocações 

patrimoniais existe uma pessoa interessada (que é o respectivo beneficiado, ou credor), é 

preciso ter presente que todas elas só serão tuteladas pela ordem jurídica na medida em que se 

revestirem de utilidade social"73.  

Em seguida, o mesmo autor contempla três ordens de interesse: a) aqueles 

decorrentes de obrigações negociais; b) os provenientes de responsabilidade civil; e c) os 

advindos do enriquecimento sem causa. 

Embora todas essas noções clássicas de obrigação continuem válidas na 

atualidade, é preciso fazer uma ressalva importante. 

                                                             
70 Cesare Massimo Bianca observa (in: Istituizioni di diritto privato. Milano: Giuffrè, 2014. p. 262): "Il credito 
è il diritto all'adempimento, cioè il diritto del creditore all'esecuzione della prestazione dovutaglli". 
71 VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. v. 1. 10ª ed. Coimbra: Almedina, 2000. p. 62. 
72 VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. v. 1. 10ª ed. Coimbra: Almedina, 2000. p. 73. 
73 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 3ª ed. São Paulo Saraiva: 2010. p. 40. 
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Nos tempos atuais, a dimensão existencial do ser humano vem adquirindo cada 

vez maior relevo, em consideração à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da 

Constituição Federal). Tal concepção interfere diretamente nas relações de natureza privada, 

não se podendo mais afirmar, peremptoriamente, que o credor tem um poder frente ao 

devedor, como se costumava dizer. A bipolaridade e o antagonismo de interesses cedem lugar 

à cooperação que deve nortear qualquer relação obrigacional. Cristiano Chaves de Farias e 

Nelson Rosenvald, invocando valores constitucionais, exaltam a importância da colaboração 

do credor para que “o devedor se veja liberto do vínculo”74.  

Clóvis do Couto e Silva já apontava, no passado, que o credor não tem um 

poder sobre o devedor, pois o vínculo que os une deve gerar uma cooperação entre as partes 

envolvidas para o cumprimento da função da obrigação, com a sua consequente extinção: 

 

 [...] conceito do vínculo como uma ordem de cooperação, formadora 
de uma unidade que não se esgota na soma dos elementos que a 
compõem. Dentro dessa ordem de cooperação, credor e devedor não 
ocupam mais posições antagônicas, dialéticas e polêmicas. 
Transformando o status em que se encontravam, tradicionalmente, 
devedor e credor, abriu-se espaço ao tratamento da relação 
obrigacional como um todo.75 

 

Claudia Lima Marques e Bruno Miragem, a respeito do tema, observam: 

 

Porém, nem todo o direito privado se move sobre o fim econômico. 
Os direitos e prerrogativas jurídicas, aliás, são exercidos segundo fins 
econômicos ou sociais. Dizer-se que se pode ter uma leitura 
econômica dos vários institutos do direito privado, não significa que 
sejam todos eles institutos econômicos. É a proteção da pessoa 
humana que orienta o novo direito privado. Nesse sentido, também 
(mas não apenas) sua dimensão econômica76 

 

                                                             
74 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: obrigações. São Paulo: Atlas, 
2015. p. 16. 
75 SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 19. 
76 MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 2ª ed, 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 83. 
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Sob o aspecto econômico, obrigação continua sendo obrigação, ou seja, o 

credor continua tendo o direito de exigir do devedor o seu cumprimento. Se uma determinada 

pessoa toma dinheiro emprestado de outra, obviamente deve devolver o valor correspondente, 

mais juros, se contratados, por ocasião do vencimento da dívida. É preciso, porém, atentar 

para o interesse econômico do credor sem desconsiderar valores outros, sociais e existenciais, 

de extraordinária importância, que são tutelados pelo ordenamento jurídico (Constituição 

Federal e normas infraconstitucionais) e podem interferir na própria estrutura da obrigação. 

A afirmação corrente entre os civilistas, de que a obrigação é fenômeno a-

histórico, porque a sua noção e estrutura não mudam mesmo com o passar dos tempos, parece 

não mais se sustentar. A aclamada pureza da noção de obrigação, como relação (ou vínculo) 

que une credor a devedor, está claramente em xeque. A origem, ou fonte, da obrigação é um 

dos elementos que devem ser observados para a sua exata compreensão.  

Perlingieri afirma que: 

 

A pretensa separação – adquirida ou a ser adquirida –, normativa e 
conceitual, entre a relação obrigacional e as suas fattispecie 
constitutivas funda-se em uma concepção atomística que atribui, 
quando muito, ao fato constitutivo o papel de um mero e ocasional 
fato causativo, relevante exclusivamente como fonte da relação e não 
já como título, sua razão justificadora, e ininfluente na sua função e no 
seu regulamento. Esse enfoque tende a reduzir a noção de relação a 
uma idêntica e achatada ligação (relazione) entre centros de interesses 
ou situações subjetivas, sem que se evidencie o perfil funcional, 
normativo-regulamentar da relação.77 

 

Referido autor conclui, logo em seguida, que a situação inicial, geradora da 

obrigação, deve fazer as vezes de “prius do fato, condicionando a sua estrutura”78. 

A clássica visão de que a fonte da obrigação é irrelevante para estabelecer a sua 

estrutura é defeituosa porque desconsidera a natureza dos interesses envolvidos. O credor de 

pensão alimentícia tem um direito distinto se comparado ao credor por empréstimo de 

dinheiro. Nas duas situações, a relação obrigacional está presente, mas as obrigações são 

                                                             
77 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3ª ed. Trad. Maria 
Cristina De Cicco. Rio de Janeiro-São Paulo-Recife: Renovar: 2007. p. 207. 
78 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3ª ed. Trad. Maria 
Cristina De Cicco. Rio de Janeiro-São Paulo-Recife: Renovar: 2007. p. 207. 
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estruturalmente diversas porque tutelam interesses com diferentes funções. E as 

consequências do inadimplemento também não são coincidentes. A estrutura da obrigação 

está indissociavelmente conectada à sua causa. Os interesses contrapostos, do credor e do 

devedor, devem ser examinados e interpretados à luz do ordenamento jurídico, conforme a 

relevância que têm. Não por outra razão a lei processual confere mecanismos próprios para a 

satisfação do credor de pensão alimentícia. Não por outra razão a lei admite a penhora de 

determinados bens em algumas situações e, em outras, esses mesmos bens são considerados 

impenhoráveis.  Portanto, a natureza da obrigação interfere de modo com que o credor possa 

efetivamente receber seu crédito numa situação e noutra não. 

Por essa razão, Perlingieri obtempera o seguinte: “para cada ordem de 

interesses deve ser individuada, sem preconceitos, a normativa a ser aplicada mediante um 

autônomo e unitário procedimento de interpretação e de qualificação do fato causativo, dos 

seus efeitos, voluntários e/ou legais, respeitando as peculiaridades e os reais interesses e 

valores envolvidos.”79 

Seria, assim, um erro metodológico pretender-se excluir a influência, a origem 

e os interesses da relação existente entre os sujeitos, da própria noção de obrigação. 

A obrigação, embora nem sempre decorra do contrato, está inexoravelmente 

ligada aos princípios contratuais e cláusulas gerais pertinentes, fato que corrobora a 

insuficiência de sua noção clássica. A liberdade de contratar, por exemplo, que antes tinha 

maior amplitude, deve ser exercida sempre nos limites da função social do contrato (artigo 

421 do Código Civil brasileiro). Inclusive as obrigações provenientes de outras fontes (p. ex. 

pensão alimentícia e ato ilícito) estão sujeitas aos novos comandos jurídicos, tais como função 

social e boa-fé. 

 

2.3 Débito e responsabilidade 
 

Débito e responsabilidade são subelementos do vínculo obrigacional. O 

conceito de responsabilidade que se apresentará neste tópico não se confunde com a 

responsabilidade patrimonial retro aludida, embora haja entre elas certa promiscuidade. A 

                                                             
79 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3ª ed. Trad. Maria 
Cristina De Cicco. Rio de Janeiro-São Paulo-Recife: Renovar: 2007. p. 209-210 
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responsabilidade como elemento do vínculo obrigacional é qualidade inerente à obrigação 

civil, ainda examinada estaticamente, antes de se perquirir se houve ou não pagamento 

espontâneo. É, portanto, a garantia. Em face do inadimplemento, essa qualidade pode se 

corporificar, dependendo da espécie de obrigação, em responsabilidade patrimonial e, aí sim, 

é verificada a sua extensão, dinamicamente, com base nos elementos do caso concreto.  

A doutrina alemã foi a responsável por esmiuçar o vínculo, como elemento da 

obrigação. Segundo propugnou Otto von Gierke, em sua obra Schuld und Haftung im älteren 

deutschen Recht, o vínculo, examinado mais de perto, poderia ser separado em débito 

(Schuld) e responsabilidade (Haftung)80.  

O débito, também chamado de elemento espiritual do vínculo obrigacional, é a 

contraposição do crédito81. É a dívida em sua essência. Tem débito aquele que deve cumprir 

espontaneamente a obrigação, em benefício do credor. Normalmente, identifica-se o débito 

pela existência de um elemento negativo, atual ou potencial, no patrimônio do devedor. 

Aquele que comete ato ilícito e causa dano tem débito porque deve indenizar a vítima. Da 

mesma forma, o têm o pai que deve pensão alimentícia a seu filho, o tomador de empréstimo, 

o compromitente vendedor de imóvel que recebeu a totalidade do preço e deve subscrever o 

contrato definitivo de venda e compra, entre tantos outros exemplos comuns do cotidiano 

jurídico.  

Em todas essas situações, é possível identificar um elemento negativo no 

patrimônio do devedor: a própria dívida. Tanto isso é verdadeiro que, se o devedor falece, os 

seus sucessores devem providenciar a satisfação do credor, até o montante que a força da 

herança suportar (artigo 1792 do Código Civil). Exceto se a obrigação for personalíssima, 

como a de um arquiteto, de fazer um projeto de arquitetura. Ainda assim, se o devedor falece 

antes de cumprir a sua obrigação, o contrato resolve-se, devendo os sucessores do devedor 

ressarcir eventual quantia percebida como adiantamento da remuneração, em homenagem à 

proibição do enriquecimento sem causa. 

A responsabilidade, por sua vez, o segundo subelemento do vínculo 

obrigacional, também conhecida como o elemento material, em contraposição ao espiritual, é 

                                                             
80 GIERKE, Otto Von. Schuld und Haftung im älteren deutschen Recht, Breslau, 1910. Apud Marcelo 
Abelha. Manual de execução civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 72. 
81 Cesare Massimo Bianca (in: Istituizioni di diritto privato. Milano: Giuffrè, 2014. p. 261) diz: "Il rapporto 
obbligatorio si struttura in due posizioni correlative. Alla posizione passiva, il debito, corrisponde infatti una 
posizione attiva, il credito". 
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a outra face da mesma moeda. É a possibilidade de o credor exercer o seu direito 

coativamente, por meio da interferência do Estado. 

Em geral, débito e responsabilidade estão presentes conjuntamente. Assim, 

aquele que tem dívida e não a paga pode ser patrimonialmente responsabilizado. É o caso do 

devedor de alimentos, do mutuário, do compromitente vendedor que se recusa à outorga da 

escritura definitiva de venda e compra. Em todos esses casos, e em muitos outros, estão 

presentes concomitantemente tanto o elemento espiritual do vínculo (débito) quanto o 

elemento material (responsabilidade).  

Entretanto, em algumas situações, pode estar presente apenas um desses 

subelementos. Exemplificando, o devedor de dívida prescrita continua com o débito, elemento 

espiritual. Por essa razão, eventual pagamento que venha a realizar espontaneamente não o 

autoriza a pedir de volta aquilo que foi pago, não sendo válido o argumento de que nada mais 

seria devido por causa da prescrição. Isso acontece porque a dívida, o débito mais 

precisamente, continua presente, mas a responsabilidade não. A prescrição extingue a 

pretensão (e, portanto, a responsabilidade), e não o direito em si. O credor de dívida prescrita 

tem um direito agonizante, não mais dotado de seu principal atributo, que é o segundo 

subelemento do vínculo obrigacional: a responsabilidade. Diz-se que a obrigação é natural 

nesse caso, a exemplo do que também ocorre com a dívida de jogo. Marcelo Abelha cita outro 

exemplo de débito sem responsabilidade. Refere-se o autor à dívida da fazenda pública82. 

Apesar da existência do débito, não haveria responsabilidade patrimonial porque os seus bens 

não respondem pelo inadimplemento, por haver um sistema jurídico próprio para o credor 

obter aquilo a que tem direito. 

De outro lado, a responsabilidade também pode existir sem o débito. As 

relações obrigacionais garantidas são bons exemplos disso. O garantidor é responsável mas 

não tem o débito em sua essência. Não há em seu patrimônio um elemento negativo. Não há 

propriamente uma dívida, ao menos em seu sentido estrito, pois ainda que seja feito por ele o 

pagamento, espontâneo ou forçado, ocorre a sua sub-rogação nos direitos do credor. Ainda 

que se considerasse, sob enfoque diverso, a existência de um elemento negativo no patrimônio 

dos responsáveis sem débito (garantidores), não se poderia negar que invariavelmente esse 

                                                             
82 ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 72. 
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elemento negativo estaria conectado ao elemento positivo (crédito) correspondente, 

decorrente da sub-rogação. 

Outro exemplo, além dos garantidores, é o do adquirente de bem em fraude de 

execução. Esse indivíduo também se encontra em situação jurídica similar porque, apesar de 

não ter dívida, propriamente, pode sofrer constrição de um ou mais bens de seu patrimônio 

para a satisfação do credor do alienante, vítima da fraude. Se isso ocorrer, surgirá para o 

adquirente de boa-fé o direito de se ressarcir perante o vero devedor, que lhe alienou bens 

fraudulentamente. 

Embora a obrigação destituída da responsabilidade seja capenga, tanto que é 

chamada de obrigação natural, não se pode dizer o mesmo quando ausente o elemento 

espiritual (débito) e presente o elemento material do vínculo obrigacional. Em outras palavras, 

parece que o aspecto principal da relação obrigacional assenta-se na responsabilidade, ou seja, 

no estado de sujeição do devedor, que permite ao credor alcançar bens no patrimônio dele 

para a satisfação de seu crédito. A existência ou não do elemento espiritual pode ser 

importante para a recomposição do patrimônio daquele que não tinha débito mas tinha 

responsabilidade em face daquele que efetivamente se beneficiou com o pagamento (é o caso 

do afiançado, por exemplo). 

O destaque feito a respeito da distinção entre débito e responsabilidade é 

importante para o que se desenvolverá mais adiante, na medida em que a existência ou 

inexistência do débito pode ser um fator relevante a ser analisado pelo julgador para proteger 

o devedor ou, em outro sentido, prestigiar o credor, quando a discussão tiver como objeto a 

possibilidade ou não de excutir determinados bens do patrimônio do sujeito passivo da 

relação obrigacional. 

 

 

2.4 Responsabilidade patrimonial e sua função 

 

A responsabilidade patrimonial, como se disse, não se confunde com a 

responsabilidade enquanto elemento material do vínculo obrigacional. Pode surgir como 

consequência do inadimplemento da obrigação. Mas não de toda obrigação. Há obrigações de 

fazer e de não fazer, por exemplo, em que a execução opera de forma específica, com 
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mecanismos próprios, como a imposição de astreintes, por exemplo, para forçar o devedor a 

cumpri-las. Nessas situações, não há prima facie responsabilidade patrimonial. A não ser que 

do descumprimento surjam outras consequências, como perdas e danos, incidência de cláusula 

penal, a efetivação das astreintes etc. Nesse caso, haverá responsabilidade patrimonial por 

essas consequências, que são devidas em dinheiro. 

A responsabilidade como vínculo está presente em todas as obrigações 

completas. O devedor inadimplente pode ser responsabilizado, se não pelo próprio objeto da 

obrigação, ao menos pelas consequências provenientes do descumprimento. 

Massimo Bianca identifica a responsabilidade, enquanto vínculo, com a 

garantia patrimonial, e, nesse sentido, garantia patrimonial e responsabilidade patrimonial 

seriam duas faces do mesmo instituto: 

 

La responsabilità patrimoniale è la soggezione del patrimonio del 
debitore al soddisfacimento coattivo dei crediti. 

Essa è sancita dalla norma secondo la quale il debitore risponde 
dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e 
futuri (art. 2740 c.c.) 

Conessa alla responsabilità patrimoniale è la nozione di garanzia 
patrimoniale che designa la garanzia spettante a tutti i creditori sul 
patrimonio del debitore. Garanzia patrimoniale e responsabilità 
patrimoniale sono due facce dello stesso istituto.83 

 

Assim, a responsabilidade patrimonial é relevante quando os bens do devedor 

são o próprio objeto perseguido pelo credor (nesse caso a responsabilidade é, ao menos num 

primeiro momento, restrita) ou quando a dívida é em dinheiro. Nesse caso, os bens 

representam apenas um instrumento para o credor conseguir obter a quantia a que tem direito. 

Araken de Assis, sobre o assunto, observa: "Do ponto de vista da execução, ou 

os bens representam o objeto final do processo, quando correspondem ao objeto da prestação 

prevista no título, ou eles constituem seu objeto instrumental, quer dizer, o modo operativo 

dos meios executórios para atingir aquele bem devido ao credor"84.  

Portanto, todo aquele que está obrigado, por exemplo, a pagar quantia, e não 

cumpre tal obrigação, pode em tese ter bens do seu patrimônio alcançados para, com o 

produto de sua venda, satisfazer o credor. Diz-se "em tese" porque essa consequência é 

verificada após o inadimplemento, na fase executiva. Antes disso não se pode cogitar da 

                                                             
83 BIANCA, C. Massimo. Istituzioni di Diritto Privato. Milão: Giuffrè, 2014. p. 665. 
84 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 235. 
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responsabilidade patrimonial. Trata-se de tema disciplinado pelo direito processual, embora 

umbilicalmente conectado ao direito material. Apesar de a responsabilidade como elemento 

do vínculo existir, a responsabilidade patrimonial pode não se materializar, por exemplo, 

porque o devedor não tem bens. Ou porque todos os bens de sua propriedade são 

impenhoráveis. Mas esta não é necessariamente uma situação definitiva, pois a falta de bens 

pode ser temporária. E a lei inclui, para efeito de responsabilidade patrimonial, não apenas os 

bens presentes, mas também os futuros, ou seja, aqueles que são adquiridos posteriormente. 

Independentemente da fonte da obrigação, o interesse do credor deve ser 

satisfeito pelo pagamento espontâneo do devedor. Entretanto, pelas mais variadas razões 

(impossibilidade, má-fé, entre outras), o devedor pode não cumprir o que determina a ordem 

jurídica, frustrando assim expectativa legítima do credor. Elgueta resume assim: "nel 

momento in cui il l'inadempimento del debitore, la responsabilità patrimoniale si attiva, dal 

lato del creditore, come mezzo di tutela e, dal lato del debitore, como sanzione"85. 

Não quer isso dizer que o credor tem direito a bens do devedor. Não tem direito 

algum. Os bens, desde que existentes, representam uma garantia genérica em benefício do 

credor, que poderá se valer dela ou não, mesmo porque o devedor pode cumprir 

voluntariamente a obrigação.  António Menezes Cordeiro sintetiza assim: 

 
A existência de qualquer direito subjectivo pressupõe, para além de 
adequada permissão normativa, a existência de um bem, afecto, pela 
norma em causa, ao titular. A garantia geral das obrigações, como 
garantia em si, nunca propicia, ao credor, o aproveitamento de bens 
diferentes das prestações. Assim, quer na execução pecuniária, quer na 
execução específica, o credor apenas vai realizar, coactivamente, as 
prestações que lhe eram devidas. A estas, tão-só se reporta o seu 
direito. O património do devedor surge, apenas, como meio de 
efectivação das aludidas prestações.86  
 
 

Pelo fato de o credor não ter um direito subjetivo aos bens genericamente 

considerados do devedor, este não tem a obrigação de manter em seu patrimônio bens 

suficientes para saldar uma dívida em aberto. A inexistência de bens não significa que não 

haverá pagamento, pois o devedor pode conservar receita capaz de honrar com segurança e 

pontualidade todos os seus compromissos. Elgueta observa, a esse respeito, examinando o 

                                                             
85 ELGUETA, Giacomo Rojas, Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore. Milão: Giuffrè 
Editore, 2012. p. 5. 
86 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português: direito das obrigações: cumprimento 
e não cumprimento, transmissão, modificação e extinção e garantias. v. 2, t. 4. Coimbra: Almedina, 2010. p. 
507. 
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direito italiano, não existir no ordenamento jurídico qualquer norma que obrigue o devedor a 

conservar em seu patrimônio bens capazes de representar essa garantia genérica em benefício 

do credor87. E o mesmo vale para o direito brasileiro. Não se pode, entretanto, desconsiderar 

que eventual alienação de bens com vistas à frustração de credores pode, presentes os 

requisitos legais, caracterizar fraude em diversas de suas modalidades, fato que pode 

contaminar a validade ou eficácia do negócio entabulado, com terceiro ou não. 

Assim, a responsabilidade enquanto elemento do vínculo tem função protetiva. 

Num primeiro momento, antes do vencimento da dívida, a sua função é a de dar segurança ao 

credor e desestimular o devedor de descumprir a obrigação. Ao menos nas relações negociais, 

uma vez que o devedor faltoso pode experimentar uma situação pior do que a inicial, porque o 

inadimplemento tem claro potencial para deixar a obrigação mais onerosa. Dessa forma, se há 

adimplemento espontâneo, a responsabilidade sequer é ativada; apenas remanesce, enquanto 

subelemento do vínculo, adormecida, e assim cumpre sua função.  

De outro modo, se o devedor incide em mora ou incorre em inadimplemento 

absoluto, dependendo da espécie de obrigação a responsabilidade desperta, corporifica-se em 

responsabilidade patrimonial e assume feição e função diferentes. Atua como uma sanção 

para o devedor e como instrumento para o credor satisfazer seu crédito. Daí a promiscuidade 

referida. 

Liebman teceu críticas contundentes a esse entendimento. Referindo-se a Betti 

– para quem haveria, na relação obrigacional, o dever de cumprimento da obrigação por parte 

do devedor e o correspondente direito de o credor conseguir a satisfação às custas dos bens 

daquele – afirma que noção não corresponde à realidade. Argumenta que o credor não tem 

poder algum para perseguir bens do devedor por seus próprios meios. Quem tem esse poder é 

o Estado, por meio do órgão judiciário88.  

Conclui referido jurista italiano que "o erro das doutrinas privatísticas é de 

querer construir com materiais tirados exclusivamente do direito privado uma série de 

atividades e relações em que a autoridade soberana do poder público intervém 

necessariamente, em exercício de poderes que lhe pertencem em caráter privativo para 

cumprir sua missão de guardião e defensor do direito"89. 

                                                             
87 ELGUETA, Giacomo Rojas, Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore. Milão: Giuffrè 
Editore, 2012. p. 7-8: "Infatti, nessuna norma dell'ordinamento giuridico stabilisce che il debitore sia gravato da 
un obbligo o dovere di conservare nel proprio ppatrimonio un ammontare di beni il cui valore sia equivalente 
alla prestazione dovuta o, più esattamente, pari all'entità del danno risentito dal creditore a causa 
dell'inadempimento". 
88 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1968. p. 30-31. 
89 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1968. p. 31. 
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Apesar de ser inequívoca a autonomia do direito de ação, parece que a 

responsabilidade apresenta, por sua natureza, bifurcação conceitual e normativa. A sanção no 

âmbito obrigacional integra o próprio direito material num primeiro momento. O crédito é um 

bem como outro qualquer e terá valor maior ou menor conforme a situação jurídica que se 

apresente para efeito de aplicação da sanção (execução). Por exemplo, o credor que tem um 

crédito de cem mil reais e pretende transferi-lo a terceiro, a título oneroso, alcançará maior ou 

menor preço no negócio conforme a natureza do crédito e conforme a situação patrimonial do 

cedido (devedor). Se o devedor tem um único bem, considerado impenhorável, aquele crédito 

provavelmente terá pouco valor. Ao contrário, sendo o cedido pessoa solvente, o crédito, 

enquanto um bem como outro qualquer, valerá mais. Ora, não se pode assim querer apartar 

completamente a responsabilidade do próprio direito material. Do contrário, seria forçoso 

admitir que a sanção, enquanto elemento apenas extrínseco ao direito material, teria o condão 

de interferir na sua valoração. 

Em suma, o interesse do credor sempre foi colocado em destaque para 

justificar as normas jurídicas protetivas do crédito e censuradoras do inadimplemento. No 

entanto, embora ainda sejam válidas as ilações que se repetem nesse sentido em torno do 

tema, o assunto deve ser  examinado à luz de novos contornos. 

O interesse do credor continua prevalecente, pois afinal algo lhe é devido pelo 

devedor, seja em decorrência de um negócio jurídico, seja por causa de um ato ilícito ou 

antijurídico, seja por conta do odioso enriquecimento sem causa. Assim, o patrimônio do 

credor deve ser incrementado, ou recomposto, com o sacrifício do devedor, na medida de seu 

crédito e observada a ordem jurídica. 

Diz-se "observada a ordem jurídica" porque os novos rumos do direito privado 

determinam que seja analisada a situação relacional. Em outras palavras, perde força a visão 

míope de proteção irrestrita ao credor para, em vez disso, admitir-se em certas circunstâncias 

a confrontação de sua posição com a do devedor, por meio da comparação entre os interesses 

envolvidos. O fundamento é a dignidade da pessoa humana, a solidariedade, além de outros 

valores protetivos correlatos. 

Referido fenômeno vem se robustecendo cada vez mais nos últimos tempos, 

não só no âmbito doutrinário e jurisprudencial, mas também no direito positivo. Os direitos 

reais, por exemplo, outrora chamados de absolutos por parte da doutrina, vêm experimentando 

cada vez maior interferência dos valores contrapostos envolvidos numa dada situação, fato 

intensificado a partir do momento que a função social, tanto da propriedade quanto da posse, 

conquistou maior relevância. 
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A propriedade, o mais importante direito real, da qual decorrem os outros, 

continua sendo direito assegurado constitucionalmente. Porém, ao lado dela, também se 

confere status constitucional à sua função social. O direito de propriedade exercido sem a 

observância de sua função social é um direito ameaçado. O proprietário, entre outras 

consequências, pode perdê-lo em benefício daquele que efetivamente exerce a posse90. 

Dependendo da forma como a posse é exercida pelo possuidor, o prazo da usucapião é maior 

ou menor. Ou seja, adquire-se e perde-se um direito (real), em maior ou menor prazo, 

conforme a confrontação entre os interesses envolvidos numa dada situação fática. 

Com os direitos obrigacionais, o fenômeno não é ser diferente. Há direitos 

fundamentais do devedor que podem afastar o direito de crédito do credor e, da mesma forma, 

o credor, com fundamento em direitos de mesma natureza, tem o poder de ampliar o rol de 

bens alcançáveis, a despeito de legislação infraconstitucional não o permitir. A propósito, 

convém desde já observar que sobre o crédito também existe um direito de propriedade, 

apesar da dicotomia consagrada pelo direito privado que divide o direito patrimonial em 

obrigacional e real. António Menezes Cordeiro, a propóstio, observa que "o princípio da 

propriedade privada (62°/1, da Constituição) é convocado pelo seguinte: a não haver 

cumprimento, são atingidos os direitos do credor. Estes têm tutela constitucional. Lidamos, 

por isso, com regras efectivas. O cumprimento é protegido pela Lei fundamental"91. Assim, o 

autor admite, acertadamente, a extensão do princípio da propriedade privada às relações 

creditícias. 

Não se pode negar a importância da análise dos interesses contrapostos. Em 

diversas situações, isso está escancarado pelo ordenamento jurídico. Em outras, não. Nesse 

contexto, há uma aproximação entre direitos reais e diretos pessoais. 

A propósito, convém mencionar a observação de Perlingieri que segue:  

 
A separação conceitual e normativa entre o setor das obrigações e as 
outras relações com conteúdo patrimonial e, em particular, a 

                                                             
90 José Manoel de Arruda Alvim Netto sintetiza da seguinte forma: "[...] é evidente que a significação 
contemporânea de função social é mais adequada e responde muito melhor à significação da expressão 'social' ao 
considerar o proprietário dentro da sociedade, atribuindo-se um 'peso' a esta e, pois, em relação àqueles que a 
compõem. Em verdade, falar-se em função social deve considerar dois pólos da situação: (a) o titular do direito e 
(b) o contexto social em que esse é titular e operar o seu direito, como, ainda, ter presente as delimitações 
incidentes sobre o seu direito, em função de outros direitos social e juridicamente reconhecidos, como se 
sublinhou" ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Comentários ao Código civil brasileiro: livro 
introdutório ao direito das coisas e o direito civil. v. 9. t. 1. Coords. Arruda Alvim, Thereza Alvim e 
Alexandre Laizo Clápis. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 42). 
91 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português: direito das obrigações: cumprimento 
e não cumprimento, transmissão, modificação e extinção e garantias. v. 2, t. 4. Coimbra: Almedina, 2010. p. 
32. 
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propriedade, mais que se apresentar como conquista definitiva, 
representa um dos pontos mais problemáticos que encontra as duas 
primeiras desmentidas: ora na tendência adquirida a superar a 
distinção das situações patrimoniais em absolutas e relativas (cfr. 
retro, cap. 6, § 94) e a propor um estudo de forma unitária e 
compreensiva, ora na ampliação daquela parte da doutrina disposta a 
conceber não somente os chamados direitos reais limitados, mas a 
própria propriedade em uma perspectiva relacional (cfr. infra, § 141). 
E isso pode-se admitir como possível ainda mais se se configurar a 
noção de relação como estatuto, 'ordenamento do caso concreto', de 
interesses variadamente correlativos, cada um dos quais individuável 
na sua relevância jurídica somente em relação aos outros e não tanto 
para fins delimitativos e de confins, mas de recíproca coexistência 
funcional92. 

 

De fato, a sistematização dos direitos patrimoniais em dois grupos estanques é 

um problema. E, quanto a isso, há diversas incongruências intransponíveis. Por exemplo, 

dizer que um (direito real) é oponível erga omnes e o outro (direito pessoal) gera efeitos inter 

partes não mais representa uma realidade. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou 

entendimento, ao menos em uma situação específica, que confirma a crítica que se faz 

(Súmula 308: "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou 

posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os 

adquirentes do imóvel"). A hipoteca, apesar de ser direito real de garantia, deixa de ser 

oponível erga omnes. 

O direito real de propriedade também perdeu o seu tradicional absolutismo. O 

exame atento da Constituição Federal, do Código Civil e do Estatuto da Cidade comprova de 

forma inequívoca a presença cada vez maior da função social para nortear, censurar e até 

extinguir o direito de propriedade. 

De outro lado, com relação aos direitos pessoais, um contrato de venda e 

compra, regido pela lei consumerista, pode trazer consequências para terceiros que sejam 

vítimas de danos provocados pelo produto consumido, para efeito de beneficiar eventual 

ressarcimento de dano com fundamento na responsabilidade objetiva. Quer dizer, a compra e 

venda (direito pessoal) nesse caso opera efeitos não somente em relação às partes que a 

celebraram, mas também atinge terceiro (para beneficiá-lo). 

Dizer que os direitos pessoais são instrumentos para o exercício da autonomia 

da vontade também não é diferenciador. Duas partes podem "contratar" a superfície, o 

usufruto, a servidão, exercendo assim a sua autonomia privada, mediante a criação de direitos 

                                                             
92 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3ª ed. Trad. Maria 
Cristina De Cicco. Rio de Janeiro-São Paulo-Recife: Renovar. 2007. p. 208. 
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reais. Tampouco a publicidade, atribuída aos direitos reais, é característica sempre presente. 

Basta lembrar do usufruto legal que os pais têm sobre os bens dos filhos menores. 

Outra distinção apontada por parte da doutrina é a perpetuidade dos direitos 

reais em contraposição à temporariedade dos pessoais93. Mas essa não parece ser uma 

afirmação válida. O usufruto, por exemplo, é direito real temporário, assim como os direitos 

reais de garantia. Não podem jamais ser criados para se perpetuar. No usufruto, a vida do 

usufrutuário é o limite máximo de sua existência e eficácia. Por outro lado, no âmbito do 

direito pessoal, não é inválida a celebração de contrato de locação por décadas, fazendo com 

que sua vigência acabe perdurando por muito mais tempo que diversos direitos reais. 

Inúmeras são as razões que permitem pôr em xeque a classificação tradicional. 

O titular de um crédito também não deixa de ser proprietário de um bem. Mas essa 

propriedade não é considerada direito real. É uma propriedade considerada pela lei como de 

menor relevo. Em outras palavras, não é propriedade tecnicamente, mas apenas um direito de 

crédito. No entanto, muitas vezes um crédito pode ter relevância igual ou maior do que os 

direitos reais, não porque preserva o interesse de seu titular, mas porque valores outros podem 

estar a ele ligados, como a função social da empresa. A pessoa jurídica que não recebe um 

crédito pode, como corolário, prejudicar interesses coletivos e sociais, em flagrante 

demonstração de que a clássica divisão dos direitos em reais e obrigacionais precisa ser 

mesmo questionada e atualizada.  

Seguindo tal linha de raciocínio, parece não existir absolutamente nenhuma 

razão a sustentar que a Constituição Federal proteja a propriedade, em todas as suas formas, e 

escanteie o crédito, como se o crédito fosse uma propriedade apequenada. 

Em suma, a responsabilidade patrimonial tem a função de proteger o interesse 

privado do particular que tem crédito a receber, observadas as contingências acima referidas – 

que serão mais bem desenvolvidas nesse estudo – assegurando assim uma sociedade saudável, 

com ambiente propício para o desenvolvimento econômico e social.  

 

 

                                                             
93 Segundo Luciano de Camargo Penteado, "Quanto ao tempo de sua duração, os direitos reais tendem, como 
visto, à perpetuidade. Uma vez proprietário, sempre proprietário, a não ser que ocorra a perda da propriedade por 
um dos modos previstos e regulados em lei, de modo até certo ponto minucioso" (PENTEADO, Luciano de 
Camargo, Direito das coisas 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 131) Na mesma página, o autor 
observa que há deveres, no âmbito do direito obrigacional, que não seriam temporários e representariam, assim, 
exceção à transitoriedade da obrigação, como o de sigilo do médico ou das partes que negociam e têm 
conhecimento de informações confidenciais de uma empresa.  
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2.5 Responsabilidade patrimonial: limitações relevantes ao presente estudo 

   

Observou-se, no início do presente estudo, que o Código Civil brasileiro, no 

artigo 391, impropriamente informa que todos os bens do devedor respondem pelo 

inadimplemento das obrigações. Não é assim. Referido texto de lei deveria fazer alusão às 

exceções do ordenamento jurídico. Evidente que, embora fosse conveniente a correção do 

texto legal para a inserção de tal ressalva, a exemplo do que constava tanto do Código de 

Processo Civil de 1973 quanto consta do novo Código de Processo Civil, de 2015, (artigos 

591 e 789, respectivamente), o Código Civil de 2002 não revogou a Lei nº 8.009/90 (que 

assegura a impenhorabilidade do bem de família), tampouco o artigo 649 do Código de 

Processo Civil de 1973 (que arrola os bens absolutamente impenhoráveis). Tampouco o artigo 

833 do Código de Processo Civil de 2015, que corresponde ao referido artigo 649, revogou o 

Código Civil ou a Lei Lei nº 8.009/90. 

Hamid Charaf Bdine Jr.94, nesse sentido, afirma que admitir a revogação 

violaria o princípio da dignidade da pessoa humana porque os bens referidos no artigo 649 

são essenciais ao devedor para assegurar-lhe uma vida com o mínimo de dignidade.  

A redação do artigo 391 do Código Civil de 2002, tal como se apresenta, foi 

um descuido do legislador. Tanto é verdade que o mesmo Código Civil disciplina o instituto 

do bem de família voluntário (artigos 1711 e seguintes), determinando a sua 

impenhorabilidade. E nem a essa exceção, contida no próprio Código, frise-se, foi feita 

referência.  

Mais acertada, repita-se, foi a redação dos nossos códigos processuais 

supracitados. O Código Civil português também foi atento às exceções previstas no 

ordenamento jurídico, conforme artigo 601º: “Pelo cumprimento da obrigação respondem 

todos os bens do devedor susceptíveis de penhora, sem prejuízo dos regimes especialmente 

estabelecidos em consequência da separação de patrimônio”. 

O Código Civil italiano também ressalvou as exceções de maneira expressa, no 

artigo 2.740, pois prescreve que o devedor responde com todos os seus bens (presentes e 

futuros), pela dívida, mas ressalva que as limitações à responsabilidade patrimonial são 

apenas aquelas previstas expressamente na lei: "Il debitore risponde dell'adempimento delle 

                                                             
94 BDINE, Hamid Charaf Bdine. In: PELUSO, Antonio Cezar (coord). Código civil comentado: doutrina e 
jurisprudência. 2ª ed. Barueri: Manole, 2008. p. 351. 
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obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono 

ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge".95 

Apesar de o artigo 391 do Código Civil brasileiro não dizer expressamente, 

deve-se compreender que a sua interpretação há de guardar harmonia com os demais artigos 

de lei vigentes no Brasil, resultando na regra de penhorabilidade de todos os bens do devedor, 

com exceção dos impenhoráveis.  

A impenhorabilidade, por sua vez, pode resultar do Código Civil (bem de 

família voluntário ou bens gravados com cláusula de impenhorabilidade), do Código de 

Processo Civil ou de leis esparsas, como a Lei nº 8.009/90, a mais expressiva delas. 

A responsabilidade patrimonial do devedor não é, portanto, ilimitada, como 

aparentemente sugere o Código Civil. Alguns bens, por causa do que representam para o seu 

proprietário, e em confrontação com o interesse do credor, são inatingíveis, ora por servirem 

de moradia ao devedor (bem de família) ou membros de sua família, ora por serem seu 

instrumento de trabalho, ora por terem natureza alimentar ou mesmo para a proteção de 

interesses exclusivamente morais (o anel nupcial, por exemplo, é impenhorável)96. 

As regras são bastante claras a respeito da impenhorabilidade. 

Diversas decisões têm, entretanto, ampliado o rol de bens impenhoráveis, 

principalmente quando a penhora recai sobre um imóvel pertencente ao devedor. O Superior 

Tribunal de Justiça, por exemplo, já flexibilizou a rigidez da norma, entendendo que o imóvel 

residencial do devedor, mesmo que não esteja sendo utilizado por ele para moradia, também 

pode ser impenhorável (Súmula 48697), contrariando a literalidade do artigo 5º da Lei nº 

8009/9098. Referido texto é inequívoco ao determinar a necessidade de utilização do imóvel 

para moradia familiar permanente.  

Inúmeras outras decisões têm seguido esse entendimento para situações 

análogas. O fundamento mais utilizado para tanto encontra respaldo constitucional: a 

dignidade da pessoa humana. Com isso, vem ganhando corpo a cada dia a ideia de que todos 

                                                             
95 Em tradução livre, referido texto diz: O devedor responde pelo adimplemento das obrigações com todos os 
seus bens presentes e futuros. As limitações da responsabilidade não são permitidas exceto nos casos previstos 
em lei. 
96 Apesar de o novo Código de Processo Civil não mais fazer referência à impenhorabilidade do anel nupcial, a 
impossibilidade de constrição permanece hígida por ser um bem de uso pessoal do executado, a não ser que seja 
de elevado valor. 
97 Súmula 486 do STJ: "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". 
98 Artigo 5º da Lei 8009/90: "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. 
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teriam direito a um “patrimônio mínimo”, conforme será desenvolvido mais adiante, ou, em 

outras palavras, a um “mínimo existencial”. 

Antes de apresentar reflexões, e críticas, à utilização do argumento da 

dignidade humana de forma indiscriminada, e de analisar o tema relativo ao patrimônio 

mínimo, convém fazer referência aos bens considerados impenhoráveis por lei.  

 

 

2.5.1 Impenhorabilidade: noções gerais 

 

A responsabilidade patrimonial implica na possibilidade de o credor buscar, no 

patrimônio do executado (ou de terceiros, em situações excepcionais), bens que serão 

destinados à alienação. O credor, assim, não pode, num primeiro momento, apropriar-se de 

bens do devedor-executado sob a justificativa de existência de dívida inadimplida. Deve 

necessariamente, no âmbito do processo executivo, identificar bens passíveis de alienação 

para, com o produto da venda, obter exatamente aquilo a que tem direito. Se porventura o 

valor obtido for insuficiente, o credor continua ostentando esse título em relação à parte 

faltante. Contrariamente, se o valor conseguido com a alienação sobejar face ao montante do 

crédito, a parte remanescente é devolvida ao devedor, proprietário do bem alienado. 

A penhora é a constrição judicial, determinada pelo juiz, que identifica os bens 

destinados à alienação. Pressupõe, portanto, processo judicial. 

A maior parte dos bens do devedor é penhorável. Não todos como, repita-se, 

aparentemente sugere o Código Civil (artigo 391). Alguns bens, conforme anunciado de início 

e de conhecimento geral, são impenhoráveis porque a lei assim determina. Tais bens, 

denominados de impenhoráveis, não são suscetíveis de constrição judicial para alienação 

forçada. 

No Brasil, desde o Regulamento 737 (Decreto 737, de 25 de novembro de 

1850), já havia entre nós bens considerados impenhoráveis99. E o mesmo fenômeno verificou-

                                                             
99 "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 ordinárias.  
§ 7.º Os materiaes necessarios para as obras.  
§ 8.º As pensões, tenças e montepios, inclusive o dos Servidores do Estado.  
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se em praticamente todas as legislações. A origem da preocupação com o devedor advém do 

Direito Romano, que dispunha do beneficium competentiae para possibilitar ao devedor o 

resguardo daquilo que fosse estritamente necessário à sua sobrevivência e de sua família100. 

José Carlos Moreira Alves explica o beneficium competentiae com as seguintes 

palavras: 

 
Por outro lado, alguns devedores somente podiam ser condenados in 
id quod facere possunt (naquilo que podem fazer), em virtude do 
beneficium competentiae, cuja função variou no direito clássico e no 
direito justinianeu. No período clássico, o beneficium competentiae 
visava a evitar a execução pessoal do devedor: assim, se Tício - cujo 
patrimônio era de quatrocentas moedas - devesse cem moedas a Caio 
(com relação a quem gozava do beneficium competentiae) e trezentas 
e oitenta moedas a Mévio (com referência ao qual nãose estendia o 
mesmo beneficium), pagaria as trezentas e oitenta moedas a Mévio, e 
Caio teria de contentar-se em receber as vinte moedas restantes, 
porque, gozando Tício do beneficum competentiae em relação a Caio, 
não poderia ser condenado, judicialmente, a pagar mais do que seu 
patrimônio permitia. No direito justinianeu, modifica-se a função do 
beneficium competentiae: o devedor que dispõe dele contra o credor 
não pode ser privado, para o cumprimento integral da obrigação, dos 
meios indispensáveis à sua subsistência.101 

 

O mesmo autor aponta, em seguida, alguns daqueles que gozavam do 

benefício, tais como os soldados, com relação a todos os credores, os ascendentes e maridos, 

em face, respectivamente, de seus descendentes e mulheres102, o sócio em relação ao outro 

sócio, desde que os débitos fossem provenientes da situação societária, o doador frente a seu 

donatário, para o cumprimento da doação. Álvaro Villaça Azevedo comenta o aspecto 
                                                                                                                                                                                              
§ 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 (art. 292 Código).  
§ 11. O que fôr indispensavel para a cama, vestuario do executado e de sua família, 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. 
292 Código).  
100 DIDIER Jr., Fredie et al. Curso de direito processual civil: execução. v. 5. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 
2013. p. 568-569. 
101 ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. v. 2. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 34. 
102 No direito romano, os patrimônios do marido e da mulher não se comunicam. Conforme esclarece que José 
Carlos Moreira Alves, esse regime da separação absoluta era amenizado pela instituição do dote, pois os bens da 
mulher passam a integrar o patrimônio do marido para custear os ônus matrimoniais. Os demais bens da mulher, 
não integrantes do dote (referidos como bona extra dotem) são administrados pelo marido, que age como 
verdadeiro mandatário da mulher (ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. v. 2. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997. p. 304-305). 
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humanitário do benefício de competência, pois "[...] era deixado a certos devedores, cujo 

passivo cobria o ativo, o necessário à sua subsistência, sob condição de devolução desses bens 

quando melhorassem de fortuna"103.  

Na atualidade, a impenhorabilidade não é um fenômeno único e simples. Pode 

ser classificada, segundo variados critérios. A mais importante classificação é aquela que a 

separa em absoluta e relativa104. Os bens considerados absolutamente impenhoráveis gozam 

de maior proteção porque, em tese, a penhora não pode acontecer em nenhuma situação, 

independentemente da natureza do crédito. Referida classificação advém dos termos do artigo 

649, caput, do Código de Processo Civil de 1973, que diz serem "absolutamente 

impenhoráveis" os bens arrolados em onze incisos. Similar era a redação do artigo 942, caput, 

do Código de Processo Civil de 1939. Registrou-se que "em tese" a penhora não pode ocorrer 

em nenhuma hipótese porque há exceções admitidas no próprio artigo 649 do Código de 

Processo Civil. Ou seja, o próprio artigo o desmente, na medida que arrola bens ditos 

impenhoráveis, mas admite a sua penhora dependendo das circunstâncias. 

Alguns bens, em função da situação jurídica, ou por causa da relevância, 

também jurídica, que têm para a pessoa, constaram do Código de Processo Civil de 1973 

nessa classe. É o caso dos bens gravados com a cláusula de inalienabilidade (artigo 1911 do 

Código Civil), assim como dos vestuários, dos bens móveis que guarnecem a residência, 

desde que não suntuosos, entre outros105.  

A impenhorabilidade relativa, por sua vez, gera, em benefício do devedor, a 

proteção de determinados bens (artigo 650 do Código de Processo Civil de 1973); porém, se 

forem preenchidos certos requisitos legais, tais bens podem ser alcançados pelo credor. Daí a 

relatividade da impenhorabilidade. Portanto, a proteção conferida ao devedor, quanto aos bens 

relativamente impenhoráveis, é menor do que aquela atribuída em relação aos absolutamente 

impenhoráveis. 
                                                             
103 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de família. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 55. 
104 O Código de Processo Civil português apresenta classificação distinta, e interessante, a saber: os bens podem 
ser absoluta (ou totalmente) impenhoráveis, relativamente impenhoráveis e parcialmente penhoráveis (artigos 
736.o a 738.o).  
105 Cumpre observar que mesmo os bens declarados inalienáveis e impenhoráveis podem ser penhorados por 
força do que dispõe o artigo 184 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966): "Art. 
184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo 
pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito 
passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou 
impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e 
rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis". Havia aqui, na verdade, um problema. Referido artigo 
considera penhoráveis todos os bens do executado, inclusive aqueles gravados com cláusula de inalienabilidade, 
porém, com exceção daqueles considerados absolutamente impenhoráveis pela lei. E esses mesmos bens sempre 
foram assim considerados, ao menos sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, haja vista que o novo 
Código não mais utiliza essa classificação. 
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Araken de Assis observa que a impenhorabilidade relativa pode ser subdividida 

em categorias distintas, tais como: a) penhorabilidade relativa adstrita, em que o bem pode ser 

penhorado apenas para dívidas de determinadas espécies (artigo 3° da Lei nº 8009/90); b) 

penhorabilidade relativa conjuntiva, que admite a penhora de um bem somente conjuntamente 

com outro (patrimônio da empresa); c) penhorabilidade relativa subsidiária, situação que 

permite a penhora de um bem apenas se outro não houver na ordem de preferência legal 

(artigo 655 do Código de Processo Civil de 1973) e d) penhorabilidade relativa voluntária, em 

que o bem pode ser penhorado, independentemente da ordem legal, se o devedor 

espontaneamente assim o oferecer (com anuência do credor)106. 

Leonardo Greco opta por uma classificação distinta. Diz o autor que a 

impenhorabilidade pode ser intrínseca, voluntária, instrumental ou residual. Intrínseca é 

aquela em que o bem é inalienável por sua essência (ex: bens públicos), voluntária a que 

decorre da vontade (bem de família voluntário), instrumental é a que visa à subsistência do 

executado, ou seja, a que está conectada à sua vida condigna e, por fim, residual é aquela que: 

"[...] prevalece em alguns casos, não em outros, ora é instrumental, e como tal inteiramente 

disponível, nas hipóteses do artigo 650 do CPC, ora é voluntária, instituída em benefício do 

credor na cédula de crédito rural ou industrial, somente disponível com a anuência deste".107 

A legislação processual sempre estabeleceu uma distinção entre os diversos 

bens, para dizer que alguns nunca podem ser penhorados pelo credor, e que outros, apesar de 

normalmente impenhoráveis, podem ser atingidos pela constrição, dependendo das 

circunstâncias. Há uma espécie de hierarquia entre esses bens para efeito de penhora. Ora por 

força da situação jurídica, como acontece com os bens inalienáveis ou impenhoráveis 

voluntariamente, ora para proteger o credor especialmente. Diz-se "por força da situação 

jurídica" porque os bens que integram o patrimônio do devedor com o gravame de 

inalienabilidade podem não ter absolutamente nenhuma importância para ele. Ainda assim 

prevalece a impenhorabilidade porque a sua causa advém não da sua própria vontade, mas sim 

da de quem lhe proporcionou esse acréscimo patrimonial com tal restrição.  

Convém lembrar que as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e 

incomunicabilidade nascem das doações e testamentos e, atualmente, quando oriundas de 

testamento, não podem mais ser estabelecidas sobre os bens que compõem a legítima, exceto 

se houver justa causa (artigo 1848 do Código Civil). 

                                                             
106 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 246. 
107 GRECO, Leonardo. O processo de execução. v. 2. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 14. 
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A maior parte das situações de impenhorabilidade está diretamente conectada à 

dignidade do devedor e de sua família. À primeira vista, soa estranho, principalmente para o 

leigo, que uma pessoa seja devedora de outra e possa deixar de pagar a dívida graças ao 

manto protetor da impenhorabilidade de certos bens. Mas, efetivamente, se possui apenas 

bens impenhoráveis, ela, devedora, pode safar-se do cumprimento da obrigação sem sofrer 

qualquer consequência prática que lhe seja patrimonialmente nociva. Ao menos enquanto 

perdurar tal situação. 

De fato, tais regras, aparentemente, criam uma anomalia no âmbito da 

responsabilidade patrimonial. Porém, é importante observar, conforme anota Maurício 

Giannico, "[...] que nem sempre o executado é um litigante inescrupuloso e vil, havendo 

situações em que as vicissitudes da vida e as desgraças cotidianas o põem na condição de 

devedor"108. O mesmo autor obtempera que a dignidade do devedor e de sua família vem 

ganhando cada vez mais espaço, revelando uma tendência de humanização da execução, por 

força das garantias fundamentais dos cidadãos, impondo um verdadeiro freio à atuação estatal 

nos processos de execução109. 

Serão referidas, a seguir, as principais causas de impenhorabilidade, 

consideradas relevantes para o presente estudo, tanto as que decorrem da vontade quanto as 

que decorrem diretamente da lei, com comentários breves a respeito da razão justificadora da 

proteção legal. O objetivo não é esgotar o tema nem aprofundar a análise das razões que 

justificam a conveniência ou inconveniência de manutenção de cada uma dessas regras, mas 

tão somente fazer referência a elas para poder revelar alguns problemas, algumas 

incoerências, e contribuir para o surgimento de discussões e sugestões que possam, de alguma 

forma, melhorar o cenário legislativo atual sobre o assunto.  

 

 

2.5.2 Impenhorabilidades decorrentes da vontade 

  

As situações de impenhorabilidade constituem, inequivocamente, exceção à 

regra geral de que todos os bens do devedor, presentes e futuros, respondem pela dívida 

(artigos 391 do Código Civil, 591 do Código de Processo Civil de 1973 e 789 do Código de 

Processo Civil de 2015), pois os bens impenhoráveis não são, em princípio, alcançáveis. 

                                                             
108 GIANNICO, Maurício. Expropriação executiva. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 59. 
109 GIANNICO, Maurício. Expropriação executiva. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 59. 
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Algumas das hipóteses de impenhorabilidade têm origem imediata na vontade; 

outras advêm diretamente da lei e independem de qualquer ato volitivo. O bem de família 

voluntário, previsto no Código Civil, assim como os bens clausulados e os negócios jurídicos 

processuais, são exemplos de hipóteses de impenhorabilidade nascidas de atos de vontade. 

Em todas elas, a intenção é proporcionar proteção ao proprietário dos bens, de modo a que 

estes sejam preservados em caso de dívidas supervenientes.  

Antes, porém, de tratar das situações vigentes, convém fazer referência à 

origem do bem de família voluntário do Código Civil elaborado por Clóvis Beviláqua. 

 

 

2.5.2.1  Bem de família voluntário (Código Civil de 1916) 
 

O Código Civil de 1916, nos artigos 70 e seguintes, passou a permitir aos 

"chefes de família" destinar um prédio para domicílio familiar, resguardando-o da 

possibilidade de execução por dívidas, com exceção daquelas provenientes de impostos 

relativos ao mesmo imóvel. Era o instituto do bem de família voluntário, pois a 

impenhorabilidade não decorria automaticamente da lei, mas sim da vontade do interessado. 

A isenção apenas perdurava enquanto vivessem os cônjuges e até que os filhos completassem 

a maioridade. 

O instituto não constava do Projeto de Código Civil original, apresentado por 

Clóvis Beviláqua. Somente em 1912, a Comissão Especial do Senado, então presidida pelo 

Senador Feliciano Penna, inseriu o instituto naquela codificação110. 

A inserção foi feita no Livro II, da Parte Geral, intitulada "Dos bens", 

recebendo assim acentuado caráter patrimonialista. 

Embora o bem de família voluntário tenha sido considerado, em tese, um 

importante instrumento jurídico para a proteção da moradia da família, na prática, a sua 

utilização foi bastante tímida durante a vigência do Código Civil de 1916. O cenário não é 

diferente atualmente, sob a égide do Código Civil de 2002. 

A principal razão para tal era, e continua sendo, a inércia dos "chefes de 

família", que ignoravam e continuam ignorando o instituto. Não no sentido de 

desconhecimento, mas no de não o usar. O desestímulo decorria do custo para a sua 

                                                             
110 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; MARÇAL, Thaís Boia. Penhorabilidade do bem de família 
"luxuoso"na perspectiva civil-constitucional. Revista de Direito Imoibliário. São Paulo: Thomson Reuters, v. 
77: 281-294, 2014. p. 282. 
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instituição, que devia ser feita por escritura pública, e, principalmente, porque a consequência 

não se limitava à impenhorabilidade do imóvel, mas impunha também a sua inalienabilidade. 

Em outras palavras, caso se pretendesse alienar o bem gravado com a proteção, seria 

necessária a anuência de todos os interessados, ou representantes, legais em caso de 

incapacidade (artigo 72).  Muita complicação para criar uma proteção que acabava 

restringindo a liberdade do próprio instituidor, proprietário do bem. 

Além disso, a proteção proporcionada era tímida por outra razão. Para o 

exercício do direito de não ter o imóvel penhorado, era importante que o proprietário 

(instituidor) não tivesse dívidas cuja satisfação pudesse ser prejudicada pela instituição do 

bem de família. Do contrário, ficaria caracterizada a fraude presumida, a intenção de frustrar 

direitos de credores (artigo 71, caput). Por essa razão, o parágrafo único do mesmo artigo 

prescrevia que a isenção se referia apenas a dívidas posteriores ao ato de instituição. Assim, 

dívidas preexistentes e as decorrentes de impostos relativos ao próprio imóvel teriam de ser 

necessariamente quitadas, sob pena de o proprietário não poder gozar do benefício. 

Observa-se então que, desde o Código Civil de 1916, poderia haver proteção 

do imóvel residencial, em respeito à moradia da família e do próprio devedor; porém, desde 

que não ocorresse a frustração de credores anteriores ou o inadimplemento de impostos 

relativos ao mesmo imóvel, anteriores ou posteriores à instituição do bem de família. Entre a 

proteção da moradia e a frustação do credor, pendia-se portanto para a proteção do credor se 

houvesse má-fé presumida (presunção iuris et de iure) do devedor. O direito a um teto, ou à 

moradia, ou à dignidade, qualquer que fosse o fundamento da proteção, sucumbia em face do 

direito do credor preexistente e de impostos relativos ao próprio bem. 

O instituto orginou-se no Texas (Homestead Exemption Act), quando de sua 

emancipação do México para se tornar uma república independente111. A lei que lá o criou é 

de 26 de janeiro de 1839. O objetivo era garantir à mulher casada ou viúva, bem como aos 

filhos menores, uma habitação segura contra a ação dos credores do chefe da família. 

Macedo Couto observa que tal lei foi orientada por um espírito bastante liberal, 

pois tinha o objetivo de promover a ocupação do território texano por imigrantes dos Estados 

Unidos da América e, desta forma, arregimentar novos eleitores atraídos pela nova ordem 

                                                             
111 Convém, a esse respeito, observar a existência de legislações em diversos Estados norte-americanos, além do 
Homestead federal, criado em 26 de maior de 1862. Outras referências importantes são o bien de famille francês, 
surgido em 12 de julho de 1909, além do bem de família suíco, subdividido em três institutos: as fundações de 
família, a indivisão e o asilo de família. 
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protetiva112. O mesmo autor recorda que, apesar do interesse na proteção da família, surgiram 

entendimentos de que o instituto serviria de instrumento para desestimular o pagamento de 

dívidas honestas e "acoroçoar a fraude dos devedores contra os credores"113. 

Por um lado, pode efetivamente causar incômodo e sensação de injustiça 

conferir-se proteção a alguém que deve, impedindo que o credor alcance certos bens para 

satisfazer o seu crédito. Tal ocorre porque a proteção de um (devedor) significa o infortúnio 

do outro (credor), que muitas vezes é visto como inclemente, impiedoso, e não como alguém 

a exercer regularmente um direito que existe desde os tempos mais longínquos. A 

compreensão é equivocada, conforme será demonstrado mais adiante, pois o credor tem um 

direito que deve ser tutelado. Em alguns casos, o credor pode estar em estado de penúria ainda 

mais acentuado e persistente do que o próprio devedor. 

Por outro lado, simplesmente rejeitar guarida ao devedor apenas com 

fundamento na assertiva superficial de que quem deve é obrigado a pagar também não é 

acertado. Por isso, a origem do instituto do bem de família, embora remonte ao século XIX, 

demonstra um propósito nobre, salutar e atual em benefício do devedor, de sua família e 

também da sociedade. 

De acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, em seu artigo XVI, 3, "a 

família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e 

do Estado". Mairan Gonçalves Maia Júnior, comentando a importância da família, observa o 

seguinte:  

 
Na família, então, asseguram-se não somente os elementos 
imprescindíveis à sobrevivência física do homem, mas também a sua 
formação e educação como pessoa. Com efeito, a família não é 
somente a mais antiga instituição humana, como também a mais 
necessária e preciosa que existe para cada ser humano. 
Assim, na medida em que se tutela a família, tutela-se o próprio 
indivíduo, assegurando-lhe a sobrevivência e o desenvolvimento como 

                                                             
112  Macedo Couto, Do bem de família ou homestead sua origem histórica e esctructura jurídica - 
impenhorabilidade e inalienabilidade do bem de familial - questões conexas, p. 637: "Coincidindo com esse 
facto, manifestou-se intensa crise economica e financeira nos Estados Unidos, em os annos de 1837-1839, 
determinando a immigração de americanos para o Texas. Uma multidão de proprietarios ruraes ou fazendeiros - 
'farmers' - , cujas terras tinham sido pelos credores penhoradas e vendidas por preços irrisorios, se estabeleceram 
então no Texas para refazer a fortuna. Proclamada a independencia do paiz, obtiveram facilmente os 
immigrantes concessões de terras, que o Congresso Mexicano havia prohibido por uma lei de 6 de abril de 1830. 
Assim que, graças a essa corrente imigratoria, a população do Texas que não excedia de 70.0000 habitantes, em 
1836, attingira em 1840 a 250.000. Por tal forma estimulado, o governo daquelle paiz facilitou o estabelecimento 
de novos colonos e, como os politicos dependiam dos immigrantes, para logo transformados em eleitores, é bem 
de ver que a nova legislação fôra orientada por um espírito assáz liberal". 
113  COUTO, Macedo. Do bem de família ou homestead sua origem histórica e estructura juridica - 
impenhorabilidade e inalienabilidade do bem familial - questões connexas. Doutrinas Essenciais Família e 
Sucessões. São Paulo: Thomson Reuters, v. 5: 2011. p. 638. 
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ser humano digno. Em síntese, a família é necessária à plena 
efetivação da dignidade da pessoa humana114. 

 

 

Por essa razão, apesar do pouco uso que se fez do bem de família voluntário, 

tanto na vigência do Código Civil revogado quanto na do atual, o instituto está amparado por 

fundamentos jurídicos relevantes, principalmente de cunho constitucional. De certa forma, a 

sua pouca utilização também é justificada pela existência do bem de família legal, que cria 

proteção automática, e de nenhum custo, ao devedor e sua família. A esse respeito, Renan 

Lotufo e João Luis Zaratin Lotufo apontam para a perda de utilidade do instituto com o 

advento da Lei nº 8.009/90, que passou a garantir o direito de impenhorabilidade 

independentemente de qualquer manifestação, e ainda pelo fato de a impenhorabilidade 

abranger também os móveis da casa (com exceção dos veículos, obras de arte e adornos 

suntuosos)115. 

Antes, porém, de fazer referência às hipóteses de impenhorabilidade que 

resultam diretamente da lei, convém citar as novidades implementadas pelo Código Civil de 

2002 quanto ao bem de família voluntário. 

 

 

2.5.2.2 Bem de família voluntário (Código Civil de 2002) 

 

O bem de família voluntário, também denominado convencional, experimentou 

muitas inovações, a partir da vigência do Código Civil de 2002. O tema passou a ser 

disciplinado nos artigos 1711 a 1722. A partir de então, os cônjuges ou entidade familiar 

passaram a poder instituir o mesmo bem de família de antes, porém com uma limitação de 

valor antes inexistente. 

A primeira inovação diz respeito à sua localização no Código Civil. O instituto 

era regulado no Livro II, da Parte Geral, e migrou para o Livro IV, da Parte Especial, que 

disciplina o Direito de Família. A justificativa para a mudança assentava-se na compreensão 

de que o foco principal do instituto não era a proteção do bem, apenas como um componente 

                                                             
114 MAIA JÚNIOR, Mairan Gonçalves. A família e a questão patrimonial: planejamento patrimonial, 
regime de bens, pacto antenupcial, contrato patrimonial na união estável. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. p. 36. 
115 BERTASI, Maria Odete Duque; MARCACINI, Augusto Tavares Rosa (coord.). Bem de família: aspectos 
jurídicos relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 43. 
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do patrimônio, mas da pessoa, da família, que poderia sofrer impacto substancial se privada 

de um bem de sua propriedade destinado voluntariamente à moradia. Ou seja, a função do 

bem (moradia) é a razão determinante para justificar a sua impenhorabilidade no âmbito desse 

instituto. 

Por via da nova estruturação conferida ao bem de família no Código Civil 

vigente, passou a ser possível a sua instituição com incidência não apenas sobre bem imóvel, 

mas também sobre valores mobiliários. Em outras palavras, como assegura o artigo 1711, 

"parte do patrimônio" pode ser objeto do bem de família voluntário, porém com um requisito 

que não havia: o seu valor não pode ultrapassar um terço do patrimônio líquido existente ao 

tempo de sua instituição. No entanto, nos termos do artigo 1712, a renda dos valores 

mobiliários deve ser aplicada na conservação do imóvel e sustento da família. Não está 

prevista, portanto, a possibilidade de resguardo patrimonial desvinculado de um imóvel. 

Outras novidades surgiram com o Código Civil de 2002. Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama observa que as mudanças afetaram todos os elementos do instituto: 

subjetivo, objetivo e formal116.  

O elemento subjetivo do instituto foi alterado porque não são apenas os "chefes 

de família" os legitimados à sua instituição, tal como prescrevia o artigo 70 do Código Civil 

revogado. O vigente artigo 1711 passou a tratar dos sujeitos instituidores como "cônjuges ou 

entidade familiar". Na verdade, a lei quis fazer referência, ao pronunciar "entidade familiar", a 

outras formas de família que não aquela apenas criada pelo casamento. Por isso, talvez tivesse 

sido melhor que fizesse referência expressa ao companheiro ou mesmo à família 

monoparental, pois a "entidade" não pode instituir nada. É necessário que essa iniciativa parta 

de alguém: da pessoa natural que compõe a família ou de pessoa jurídica, uma vez que o 

Código passou a permitir a instituição por terceiro, sem restringir tal permissão à pessoa 

natural. Essa é, a propósito, outra novidade introduzida no instituto pelo Código Civil de 

2002, adotada há tempos pelo Código Civil italiano de 1942 (artigo 167, alínea 3a).  

A diferença apontada pela doutrina quanto a esse aspecto reside no fato de que, 

se instituído o bem de família por terceiro, a eficácia do instituto fica condicionada à 

aceitação expressa de ambos os cônjuges, conforme artigo 1711, parágrafo único. Parece que 

a diferença normalmente apontada não representa verdadeiramente uma diferença. Se a 

instituição é feita por um dos cônjuges ou companheiros, deve haver a anuência do outro, nos 

termos do artigo 1647 do mesmo Código. Ou seja, deve haver sintonia entre os cônjuges ou 

                                                             
116 ALVIM, Arruda; ALVIM Thereza (Coords.). Comentários ao Código civil brasileiro: do direito de 
família. v. 15. Fredie Didier Júnior... (et al). Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 394. 
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companheiros para a sua instituição, ou ao menos deve haver o suprimento da falta de vontade 

de um por decisão judicial. A instituição por terceiro nasce a partir do testamento ou da 

doação117. 

A respeito da titularidade, melhor seria se o Código Civil não tivesse limitado a 

possibilidade de instituição apenas à família ou entidade familiar, mas à pessoa natural, 

proprietária do bem, incluindo o solteiro, o viúvo, o divorciado, o separado etc. A exemplo do 

que preconiza a Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça (de 10 de outubro de 2008), a 

respeito do bem de família da Lei nº 8.009/90: "O conceito de impenhorabilidade de bem de 

família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas". Não há 

razão para tratamento diferenciado, pois a proteção não deve estar condicionada à existência 

de família, de núcleo familiar, já que a existência destes justifica-se pela própria necessidade 

de proteção à pessoa natural. O instituto deve conferir guarida também à pessoa que não tem 

uma família no momento de sua instituição, mas pode vir a ter no futuro, um fato 

absolutamente natural. Se a dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família, 

tal como disposto no artigo 1721, pela mesma razão a pessoa solteira deve poder se beneficiar 

da impenhorabilidade. 

Diz-se que as inovações implementadas pelo Código Civil atingiram os três 

elementos do bem de família: sujeito, tal como exposto acima, objeto e forma. 

Quanto ao objeto, o Código Civil de 1916 referia-se apenas a um prédio, 

enquanto o atual Código Civil prevê a possibilidade, também já anunciada, de instituição do 

bem de família sobre parte do patrimônio, inclusive valores mobiliários. E o objeto também 

não é irrestrito, em termos de valores. O instituidor apenas pode proteger, no máximo, uma 

terça parte de seu patrimônio, conforme artigo 1711.  

O Código Civil de 1916 não havia estabelecido limite de valor para o imóvel 

objeto do bem de família. O Decreto-Lei nº 3.200/41 supriu a omissão, impondo o teto de cem 

mil cruzeiros. Depois, a Lei nº 2.514/55 alterou o teto para um milhão de cruzeiros. Em 1971, 

a Lei nº 5.653 novamente modificou o teto para quinhentas vezes o maior salário mínimo 

vigente no país. Finalmente, a Lei nº 6.742, de 5 de dezembro de 1979, alterou a redação do 

artigo 19 do Decreto-Lei nº 3.200/41 para retirar qualquer limite de valor para o imóvel, 

                                                             
117 Parece oportuno lembrar que, nessa situação, em que a lei exige a aceitação dos beneficiários quando o bem 
de família é instituído por terceiro, há uma exceção à regra em que o silêncio equivale à aceitação nas doações 
puras, nos termos do art. 539 do Código Civil: "Art. 539 - O doador pode fixar prazo ao donatário, para declarar 
se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a declaração, 
entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo". Apesar de não se tratar de uma doação onerosa, 
na sua acepção mais técnica, nesse caso a eficácia do negócio depende de aceitação. 
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permitindo a instituição desde que o bem fosse utilizado para a residência dos familiares por 

no mínimo dois anos antes de sua instituição. 

No períodos em que previa limite de valor ao imóvel, a lei sempre os 

estabelecia de forma absoluta, ou seja, em valores fixos ou vinculados ao salário mínimo. 

Nesse particular, o Código Civil de 2002 inovou, pois além de ter ressuscitado o limite, o fez 

de forma relativa. Quer isso dizer, o limite é fixado em função do patrimônio do instituidor. 

Se o patrimônio líquido é mais robusto, de maior valor pode ser o bem protegido pela 

impenhorabilidade, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido total. Esse 

aspecto parece constituir-se em razão forte a desestimular a instituição voluntária do bem de 

família, pois a Lei nº 8.009/90, que dispõe sobre o bem de família legal, não impõe 

absolutamente nenhum limite de valor para a proteção. Além de não ter nenhum custo, 

nenhuma burocracia para a sua formalização (na verdade, independe de formalização), ainda 

protege uma porção patrimonial em princípio ilimitada. Apesar do desestímulo apontado, é 

importante lembrar que a proteção proporcionada pelo bem de família voluntário, em certo 

sentido, é maior do que aquela proporcionada pelo bem de família legal, que admite uma série 

maior de hipóteses de exceção à impenhorabilidade. De toda forma, não pode deixar de ser 

observado que se um casal possui um único imóvel e dívidas esparsas de mesmo valor, ainda 

que não vencidas, não pode o imóvel ser instituído como bem de família, pois o patrimônio 

líquido nesse caso seria igual a zero. Nem mesmo para gerar a proteção com relação a um 

terço do imóvel.  

A limitação do valor a um terço do patrimônio líquido traz outro problema. Em 

que pese a grande maioria da população brasileira não ter imóvel próprio, outra boa parte, 

dentre aqueles que são proprietários, concentra todo o patrimônio no imóvel residencial 

próprio. Ou seja, não teriam por essa razão a possibilidade de instituir a proteção voluntária 

prevista no Código Civil, restando-lhes aquela conferida pela Lei nº 8.009/90. Tal cenário 

permite concluir que o instituto, sob o seu aspecto prático, tem potencial para proteger apenas 

uma parcela pequena da população. 

Quanto à forma, não apenas o negócio jurídico unilateral de instituição em vida 

é fonte do bem de família convencional. O testamento também pode ser a origem da proteção. 

Conforme observa Guilherme Calmon Nogueira da Gama, tanto o testamento feito por um 

dos membros da família quanto aquele feito em benefício de terceiro118. Essa foi uma 

novidade introduzida pelo Código Civil de 2002, porém de utilidade duvidosa. Álvaro Villaça 

                                                             
118 ALVIM, Arruda; ALVIM Thereza (Coords.). Comentários ao Código civil brasileiro: do direito de 
família. v. 15. Fredie Didier Júnior... (et al). Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 402. 
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Azevedo atenta para o fato de que o agasalho do instituto não compreende as dívidas 

preexistentes (artigo 1711)119. Assim, se o bem de família tem origem no testamento, feito 

pelo próprio beneficiário, apenas com a morte deste nascerá a proteção, pois, afinal, nos 

termos do artigo 1714, a sua constituição opera-se com o registro do respectivo título no 

Registro de Imóveis. No momento da abertura da sucessão, é bem possível que existam 

dívidas, principalmente se entre a data do testamento e a do óbito do testador-beneficiário 

houver decorrido período de tempo significativo. Nada impedirá, nessa hipótese, que os seus 

credores habilitem seus respectivos créditos no inventário, pois o requisito de inexistência de 

dívidas anteriores não estaria preenchido. 

Não se pretende alongar as inúmeras discussões que o bem de família 

voluntário poderia fomentar, intrinsecamente, mas apenas realçar algumas de suas 

características mais importantes que possibilitam a análise em torno de sua relevância no 

ordenamento jurídico e de como o seu conteúdo pode ser harmonizado com os direitos e 

garantias previstos na Constituição Federal. 

Nesse compasso, convém destacar que, uma vez regularmente constituído o 

bem de família, seu beneficiário passa a gozar da proteção de impenhorabilidade apenas com 

relação às dívidas posteriores à sua instituição. Essa é a regra estabelecida no artigo 1714 do 

Código Civil. Constituem exceções os tributos relativos ao mesmo imóvel e as despesas de 

condomínio. Os credores de dívidas de outra natureza não poderão penhorar o imóvel. Assim, 

o credor de pensão alimentícia, o credor trabalhista, o credor vítima de ato ilícito, até mesmo 

o doloso, nenhum deles tem acesso ao imóvel (ou valores mobiliários) impenhorável. É esse o 

ponto, especialmente, que deve ser perscrutado e investigado.  

Em face de todos os princípios, direitos e garantias constitucionalmente 

assegurados, já brevemente referidos, e que serão objeto de exame mais cuidadoso, cabe 

indagar: é pertinente e conveniente a manutenção de uma proteção irrestrita ao devedor, 

insuperável e intransponível, independentemente da posição e do interesse jurídico ostentado 

pela contraparte, credora? Questionamentos dessa natureza fazem parte do presente estudo 

não com a pretensão de esgotamento do tema, tampouco de apresentação de solução 

definitiva, mas com o objetivo de conclamar os estudiosos a examinar e contribir para a 

evolução desse e de outros institutos correlacionados. Tais questões também serão mais 

aprofundadas adiante. 

                                                             
119 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de família. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 140. 
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Outra reflexão pertinente que já se antecipa: a proteção de um mínimo 

patrimonial deve existir apenas em função de um imóvel? Antes da habitação, ou 

conjuntamente com ela, não seria legítimo criar um mecanismo de proteção de aplicação 

financeira, ou de outros bens não imobilizados, por exemplo, destinados à manutenção do 

cidadão quando idoso, presentes  as baixas aposentadorias, as dificuldades de obtenção de 

emprego na terceira idade e o alto custo com os cuidados à saúde?  

Há ainda um outro inconveniente do instituto que contribui para a sua pouca 

aplicação prática. É aquele extraído do artigo 1717, que determina a inalienabilidade do bem 

de família. Não de forma absoluta, mas por meio do condicionamento da alienação à anuência 

dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério Público. Quer dizer, o bom 

pai de família, expressão consagrada, e a boa mãe de família – para não cometer nenhuma 

heresia quanto à igualdade constitucionalmente assegurada – têm liberdade plena para 

constituir o bem de família convencional, independentemente de qualquer espécie de 

chancela, mas de outro lado, se quiserem se desfazer do imóvel por qualquer razão, imperiosa 

ou não, precisam submeter a questão ao Judiciário. Evidente que isso representa um 

desestímulo brutal à sua adesão. Se os proprietários gozam de plena capacidade, não existe 

razão alguma para determinar a inalienabilidade do bem, a exemplo do que também acontece 

com relação ao bem de família legal (Lei nº 8.009/90). As relações negociais são dinâmicas e 

apenas sobrevivem quando há certa agilidade em seus trâmites. Submeter ao Poder Judiciário 

questões de ordem familiar, muitas vezes íntimas, representa custos com processo, com 

advogados, possíveis pericias para avaliação do bem, além de perda de tempo, exposição e, 

principalmente, ausência da dinamicidade imprescindível aos bons negócios. 

Não bastassem todas essas razões, é importante observar que, no Brasil, o 

percentual de pessoas com imóvel próprio é baixo, ou seja, além de tudo, o privilégio 

conferido àquele que é proprietário atende uma parcela pequena da população. 

Álvaro Villaça Azevedo, conclui, sinteticamente, do seguinte modo: 

 
Parece-nos que, certamente, não foi a inutilidade do instituto do bem 
de família que restou patente, mas a inutilidade da maneira como foi 
tratado legislativamente, não só nas legislações estudadas como na 
nossa. Regulamentou-se a matéria em desconformidade com o fim que 
vem gravado na essência do instituto, ou da proteção do núcleo 
familiar. Realmente, o legislador instituiu-o como se pudesse ele dar a 
todas as famílias, indistintamente, o mínimo necessário à sua 
existência condigna, por meio de bens imóveis, privilégio tão só de 
alguns. 
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É como se a real beleza que envolve a filosofia do instituto perecesse 
ante a impossibilidade de sua utilização120. 

 

 

Em síntese, o objetivo do presente tópico foi de duas ordens: a) apresentar 

contornos do bem de família voluntário e demonstrar, resumidamente, algumas críticas e as 

razões pelas quais o instituto não é utilizado com frequência; e b) destacar que tal proteção 

somente pode dar-se em relação a parte do patrimônio e que a impenhorabilidade é de amplo 

espectro, pois apenas dívidas preexistentes à constituição da proteção, bem como aquelas de 

natureza tributária relacionadas ao imóvel, anteriores ou posteriores, e as despesas de 

condomínio autorizam a penhora. As demais não têm o condão de subtrair do devedor o seu 

imóvel ou os valores mobiliários amparados.  

 
 

2.5.2.3 Bens gravados com cláusula de impenhorabilidade 
 

O artigo 1911 do Código Civil, no capítulo destinado às Disposições 

Testamentárias, prescreve que "a cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de 

liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade". Do referido texto, extraem-se 

duas informações importantes: a primeira, de que se admite a aposição de cláusula de 

inalienabilidade nos negócios jurídicos de transmissão gratuita de bens (doação e testamento), 

e, a segunda, de que a inalienabilidade gera ipso facto, independentemente de manifestação 

expressa nesse sentido, a impenhorabilidade e a incomunicabilidade. O Código Civil de 1916 

(artigo 1676) não continha previsão expressa de que a inalienabilidade acarretava, como 

consequência inexorável, a impenhorabilidade e a incomunicabilidade 121 . Além disso, 

manifestava expressamente a possibilidade de sua inserção tanto por testamento quanto por 

doação. O Código atual faz o mesmo, de maneira mais tímida, pois utiliza a expressão 

"liberalidade" em vez de referir-se à doação e ao ato de disposição de última vontade. 

O artigo 1848, sobre o mesmo tema, admite a inclusão de cláusula 

testamentária de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, inclusive sobre os 

                                                             
120 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de família. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 61. 
121 Os debates sobre o tema foram intensos, principalmente no âmbito jurisprudencial. O Supremo Tribunal 
Federal chegou a editar a Súmula 49, com o seguinte teor: "A cláusula de inalienabilidade inclui a 
incomunicabilidade dos bens." 
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bens que compõem a legítima122. Mas para tanto deve haver "justa causa", conforme explicita 

o dispositivo citado. 

A cláusula de inalienabilidade acarreta a vedação à alienação por parte daquele 

que recebe o bem assim clausulado. Alienação é transferência do domínio. Assim, o 

proprietário pode tirar proveito do bem, usando, emprestando, alugando, enfim, praticando 

todos os poderes que da propriedade advêm, exceto o poder de disposição. Não pode dispor 

do bem a título gratuito e, tampouco, a título oneroso.  

Tal cláusula sempre foi bastante criticada pela doutrina. Orlando Gomes 

chegou a classificá-la de "aberração jurídica"123. O Código Civil de 2002, com efeito, perdeu 

a oportunidade de retirá-la do ordenamento jurídico. Apenas atenuou o problema de antes. 

Atenuou porque antes era possível clausular qualquer bem, em atos de liberalidade, sem 

qualquer distinção. A partir da vigência do atual Código Civil, não podem mais ser inseridas 

tais cláusulas restritivas sobre bens da legítima, exceto se houver justa causa, conforme 

referido. 

Eduardo Oliveira Leite, sobre o assunto, comenta o seguinte: 

 
Não houve pois - é forçoso reconhecer - a evolução esperada em 
instituto que, de há muito, aguardava simples, pura e corajosa 
supressão. São vacilações dessa natureza que levam os detratores do 
novo Código Civil a visualizá-lo como obra ainda antiga e defasada, 
com roupagem nova124. 

 

 

Orlando Gomes tinha razão em reprovar a possibilidade de clausular os bens 

com a inalienabilidade. O objetivo de quem adiciona uma cláusula dessa natureza a um ato de 

liberalidade é o de proteger o beneficiário contra atos dele próprio. A restrição é imposta ao 

donatário, ou herdeiro testamentário, porque o doador ou testador não confia na sua 

capacidade de administração de bens ou tem fundado temor de que tal bem seja facilmente 

dilapidado.  É evidente que uma medida dessa natureza atenta contra a dignidade do 

beneficiário. Para aceitar a benevolência, é preciso silenciar a respeito das razões que 

motivaram tal atitude por parte do autor da liberalidade, fato que certamente traz considerável 

desconforto. A existência da cláusula de inalienabilidade, apenas por essa razão, já seria 

                                                             
122 "Art. 1848. Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de 
inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima." 
123 Gomes, Orlando. Sucessões. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 175. 
124 LEITE, Eduardo Oliveira. Comentários ao Novo Código Civil: do direito das sucessões: Arts. 1.784 a 
2027. v. 21. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 342. 
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condenável, pois ou o sujeito é capaz ou não é capaz. Se o beneficiário não tem 

discernimento, devem os interessados adotar providências para a sua interdição nos termos da 

lei, para que assim o patrimônio seja preservado. 

Além disso, a inalienabilidade tem o potencial deliberado de prejudicar 

terceiros, pois, conforme exaustivamente exposto e de conhecimento geral, o credor sempre 

encontra a sua garantia nos bens que compõem o patrimônio do devedor. Se alguém recebe 

bens clausulados e causa dano a terceiro ou deixa de cumprir uma obrigação, de qualquer 

espécie, tal bem fica fora do campo de alcance do credor, causando-lhe prejuízo injustificável. 

É verdade que o bem de família voluntário também nasce de um ato de 

vontade, unilateral, por parte do instituidor. Porém, nesse caso, a sua instituição é 

condicionada à observação de certo percentual do bem em relação ao patrimônio líquido do 

instituidor. E, além disso, tem a finalidade específica de servir à moradia do beneficiário e sua 

família. No caso da inalienabilidade, não há necessidade de observação de um valor máximo 

do bem em relação ao patrimônio, e o benefício se opera independentemente da utilidade 

proporcionada pelo bem a seu proprietário. Nesse sentido, o instituto é mesmo um insulto à 

razoabilidade, pois pode privar credores com interesses claramente preponderantes se 

confrontados com o interesse de um beneficiário que, por exemplo, causou ilícito civil e 

deixou a vítima em situação de penúria. 

Por essa razão, parece que o Código Civil cometeu equívoco em manter a 

cláusula de inalienabilidade no ordenamento jurídico. Não pode o interesse de um credor ser 

frustrado apenas e tão somente pela preexistência de cláusula de inalienabilidade, sem que se 

faça detida investigação acerca dos interesses contrapostos, pois o fato poderia atentar contra 

direitos e garantias constitucionais explicitamente assegurados aos cidadãos. Imagine-se, por 

exemplo, que um indivíduo, maior e capaz, tenha causado danos injustos, culposa ou 

dolosamente, em acidente de veículo, e causando paraplegia ou tetraplegia na vítima. 

Supondo-se que o causador do dano tivesse patrimônio robusto, porém composto por bens 

assim clausulados, a vítima, que perdeu inclusive a capacidade de trabalhar, não teria acesso a 

ressarcimento. É justo? Evidente que não. 

Do exemplo acima referido, extrai-se outra incongruência flagrante da regra 

sob comento. Se a inalienabilidade é nociva, mais perniciosa ainda é a cláusula de 

impenhorabilidade. Essa visa, declarada e escancaradamente, a impedir que credores 

legítimos exerçam o seu direito sobre os bens clausulados do patrimônio do devedor. O 

crédito não surge do nada. Se há crédito é porque há débito. Esse débito pode ter as mais 

variadas origens, como falta de pagamento de pensão alimentícia, o contrato inadimplido, o 



64 
 

ato ilícito, entre outros. Logo, é inapropriado, para não dizer obsceno, privar o credor de 

receber aquilo a que tem direito porque o devedor, valendo-se premeditadamente ou não da 

blindagem patrimonial, está amparado por uma armadura protetora de seus bens. 

Enquanto a cláusula de inalienabilidade visa a proteger o beneficiário de si 

mesmo, evitando que pratique atos impensados e irresponsáveis de disposição de bens, a 

cláusula de impenhorabilidade alveja assistir o beneficiário, porém, nesse caso, privando um 

terceiro, credor, de receber aquilo a que tem direito. No primeiro caso, não se frustra interesse 

de qualquer indivíduo; no segundo, sim. O que torna essa cláusula mais grave. 

Essa é uma razão suficiente a demonstrar que da inalienabilidade não deveria 

decorrer necessariamente a impenhorabilidade, a despeito do texto legal. Proteger o 

beneficiário de si mesmo tem um significado. Embora em certo sentido represente um insulto 

a ele, ao menos não tolhe direito de terceiro. Mas limitar a possibilidade de eventual credor 

receber seu crédito, apenas por força de uma prévia proteção patrimonial, desvinculada de 

qualquer razão objetivamente válida, seja pela ausência de discernimento do herdeiro ou 

donatário, seja pela ausência de função relevante que o bem represente, tem sentido 

completamente diverso. 

Sob qualquer prisma que se examine a questão, é absurda a regra positivada. 

Basta atentar para o fato de que nem mesmo os absolutamente incapazes, que têm contra si a 

presunção iuris et de iure de falta de discernimento, estão livres da responsabilidade, 

conforme prescreve o artigo 928 do Código Civil125. Ora, se o Código Civil de 2002 

modificou a orientação anterior à sua vigência, de irresponsabilidade dos incapazes, para a de 

responsabilidade, ainda que mitigada e sujeita à equidade, por muito maior razão não poderia 

permitir que alguém plenamente capaz fique imune à responsabilidade, por exemplo, porque 

apenas tem em seu patrimônio bens clausulados. Mas, infelizmente, permite. 

A questão relevante em torno desse tema é identificar em que medida tais 

regras podem atentar contra garantias e direitos assegurados pela Constituição Federal. Como 

no caso do exemplo acima suscitado, de danos causados por pessoa rica a vítima pobre, tendo 

esta ficado inclusive sem capacidade laborativa. É justo? É válida tal consequência levando-se 

em consideração a dignidade humana e demais direitos dela indissociáveis? Pretende o 

presente estudo considerar aspectos que levem à ponderação para encontrar a solução mais 

adequada ao caso concreto. 
                                                             
125 "Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem 
obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar do 
necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem." 
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2.5.2.4 (Im)penhorabilidade decorrente de contrato/negócio jurídico processual 
 
 

Muitos debates têm surgido em torno do negócio jurídico processual, 

principalmente com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Apesar de o Código de 

Processo Civil de 1973 já dispor, ainda que acanhadamente, sobre o negócio jurídico 

processual (artigo 158)126, o tema ganhou relevância com o novo código, pois o seu artigo 190 

foi mais explícito quanto ao assunto127. 

Fredie Didier Jr. apresenta o conceito de negócios jurídicos processuais nos 

seguintes termos: 

 
Negócio processual é o fato jurídico voluntário, em cujo suporte fático 
confere-se ao sujeito o poder de escolher a categoria jurídica ou 
estabelecer, dentro dos limites fixados no próprio ordenamento 
jurídico, certas situações jurídicas processuais. No negócio jurídico, 
há escolha do regramento jurídico para uma determinada situação.128. 

 

Eduardo Talamini adverte ter havido alguma controvérsia, no passado, em 

torno da própria existência do negócio processual, pois todos os negócios tidos como 

processuais nada mais seriam, para alguns autores, do que negócios materiais, porém com 

consequências processuais129. No entanto, de acordo com o próprio autor, aquela concepção 

foi superada e atualmente predomina o entendimento que preconiza a sua existência. 

Efetivamente, os seus efeitos são diferentes porque se espalham em diferentes terrenos. 

Enquanto o negócio jurídico clássico cria, extingue, modifica, preserva direitos, 

independentemente da existência de processo, o negócio jurídico processual, por sua vez, 

esparrama consequências para o âmbito processual. E a sua consumação tanto pode ocorrer 

dentro do processo, como a renúncia ao direito de recorrer, a desistência do recurso, o acordo 

                                                             
126 "Art. 158. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem 
imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. 
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença." 
127 "Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente 
capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os 
seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 
Parágrafo único.  De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, 
recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em 
que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 
128 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral 
e processo de conhecimento. v. 1. 17ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 376-377. 
129 TALAMINI, Eduardo. Um processo pra chamar de seu: nota sobre os negócios jurídicos processuais. 
Migalhas. Disponível em: http://www.migalhas.com.br, 2015. 
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para a suspensão do processo, entre outros, quanto pode ocorrer fora do processo. E pelo fato 

de se operar fora do processo, embora possa se assemelhar a uma transação, com ela não se 

confunde, porque os seus efeitos de alguma forma interferem no processo. São exemplos de 

negócio processual feito fora do processo a cláusula de eleição de foro (artigo 63 do 

CPC/15130), a cláusula de inversão do ônus da prova (artigo 373, parágrafos terceiro e quarto, 

do CPC/15131), a cláusula compromissória, entre outros. 

Antonio do Passo Cabral afasta o critério do locus em que é praticado o ato, se 

dentro ou fora do processo, para defini-lo como negócio jurídico processual ou não. Importa 

se o negócio tem como objeto disciplinar algo para operar dentro do processo ou não. Diz o 

autor: 

 
Subjacente a esta concepção está a ideia de que, enquanto as 
convenções processuais deveriam ser celebradas dentro do processo, 
todas as demais obrigações a um comportamento, se assumidas 
extraprocessualmente, pertenceriam ao direito material, mesmo que 
tivessem por objeto e disciplinassem situações processuais. 
O argumento não convence. A tese de que o acordo processual seria 
sempre um ato do processo há tempos vem sendo rechaçada na 
doutrina, até porque não é compatível com o compromisso arbitral, 
que compreende uma renúncia à jurisdição (e portanto tem efeitos 
processuais) mas é firmado fora do processo. Também seria 
incompatível com a eleição de foro ou a convenção sobre o ônus da 
prova, que o CPC/2015 afirma poder ser firmada extrajudicialmente 
(art. 373, § 4°)132. 

 

 

Cassio Scarpinella Bueno, no mesmo sentido, afirma que o artigo 190 referido 

"[...] admite que os acordos sejam feitos antes do processo (em cláusula de contrato, por 

exemplo, como sempre ocorreu com o chamado foro de eleição) ou durante sua tramitação 

[...]", sem que isso descaracterize a natureza de negócio jurídico processual133. 

                                                             
130 "Art. 63 - As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde 
será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 
131 "Parágrafo terceiro - A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, 
salvo quando: 
I - recair sobre direito indisponível da parte; 
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. 
Parágrafo quarto - A convenção de que trata o parágrafo terceiro pode ser celebrada antes ou durante o processo. 
132 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais: entre publicismo e privatismo. 2015. 308 f. Tese 
(Livre Docência) - Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
p. 47. 
133 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo 
CPC - Lei n. 13.105, de 16-3-2015. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 190. 
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Embora, modernamente, a distinção tenha ganhado força, o conceito clássico 

de negócio jurídico remete ao ato de vontade que tenha relevância para o ordenamento 

jurídico. Essa é, a propósito, a concepção de Massimo Bianca134. Entretanto, não se pode 

desconsiderar que o direito processual civil é um ramo do direito público e que os negócios 

jurídicos materiais sempre foram delineados no âmbito do direito privado. Nesse sentido, 

Santoro-Passarelli observa: 

 
O negócio jurídico é o acto duma vontade autorizada pelo 
ordenamento a prosseguir um escopo seu. Mais especificamente, no 
âmbito do direito privado, que é aquele em que a teoria do negócio se 
formou e a figura tem a maior importância e a maior nitidez de 
contornos, o negócio jurídico é um acto de autonomia privada dirigida 
a um fim que o ordenamento jurídico reputa merecedor de tutela135. 

 

 

A propósito, a distinção acentuada que havia no passado entre direito público e 

direito privado constitui um dos óbices que os juristas têm enfrentado para redesenhar os 

institutos de direito privado, principalmente em face da inquestionável interferência das 

normas constitucionais no campo do direito privado. Vincenzo Roppo observa que a diferença 

entre os dois ramos (direito público e privado) é bem menor no campo prático do que no 

conceitual, pois entre eles há conexão e interferências recíprocas contínuas136. Segundo ele, a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918) é o grande divisor de águas que passa a transformar o 

direito privado, principalmente em face da mudança de um Estado Liberal para um Estado 

Social137. 

                                                             
134 BIANCA, C. Massimo. Istituzioni di Diritto Privato. Milão: Giuffrè, 2014. p. 358: "Il negozio giuridico è 
l'atto di volontà diretto ad un scopo rilevante per l'ordinamento giuridico". 
135 SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Teoria geral do direito civil. Trad. Manuel de Alarcão. Coimbra: 
Atlântida Editora, 1967. p. 98. 
136 ROPPO, Vincenzo. Diritto privato. 4ª ed. Turim: G. Giappichelli, 2014. p. 22: "Oggi la distinzione fra diritto 
privato e diritto pubblico è abbastanza netta sul piano concettuale. Lo è molto meno sul piano pratico, perché 
nella realtà fra i due campi dell'ordinamento giuridico esistono connessioni e interferenze continue". 
137 ROPPO, Vincenzo. Diritto privato. 4ª ed. Turim: G. Giappichelli, 2014. p. 22: "Questa à la realtà di oggi. 
Invece in passato (per tutto il secolo XIX e fino agli inizi del XX) diritto privato e diritto pubblico erano campi 
ben distinti e separati: così come distinte e separate fra loro erano l'azione dei pubblici poteri (dello Stato) da 
una parte, e dall'altra parte le attività e i rapporti dei privati cittadini (quella che si usa chiamare la società civile). 
Nella società civile i privati operavano liberamente, intrecciando in piena autonomia le loro relazioni vati 
operavano liberamente, intrecciando in piena autonomia le loro relazioni personali ed economiche, mentre lo 
Stato si limitava a vegliare su di essa dall'esterno, sensza interferire nelle attività e nei rapporti dei privati. Il 
diritto privato era, in questa fase, un territorio chiuso agli interventi dell'autorità politica. I suoi istituti 
fondamentali (famiglia, testamento, proprietà, contratto) esaltavano la libertà dei privati cittadini, e si 
presentavano come baluardi eretti a sua difesa contro l'ingerenza dei poteri pubblici. Con questi caratteri si 
presentava il diritto privato dello Stato liberale.  
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Não constitui, entretanto, escopo do presente estudo aprofundar a temática, 

mas apenas demonstrar como o negócio jurídico, considerado processual por inúmeros 

doutrinadores, pode interferir na responsabilidade patrimonial. E, nesse particular, o artigo 

848, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015138, admite expressamente a possibilidade 

de requisição de substituição da penhora, pelo executado, se ela não incorrer sobre os bens 

designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento. O que mais importa para o tema 

é o contrato referido no inciso. Esse "contrato" nada mais seria do que um negócio jurídico 

processual, bilateral. Não teria natureza de negócio material porque os seus efeitos são 

projetados para ocorrer tão somente no âmbito processual, se necessário. Se a obrigação é 

adimplida espontaneamente pelo devedor, não há sequer necessidade de se cogitar de penhora 

ou obediência à ordem de bens a serem constringidos. 

Extrai-se, portanto, do artigo 848 mencionado, a possibilidade de contratação, 

extraprocessualmente, a respeito de bens que serão ou deixarão de ser penhorados em caso de 

inadimplemento. Pode-se, por exemplo, impedir que a penhora recaia sobre parte do 

faturamento de determinada pessoa jurídica ou, contrariamente, que a constrição se dê 

preferencialmente em percentual do faturamento em vez de bloqueio eletrônico de quantias 

mantidas em conta corrente. Inúmeros são os exemplos que poderiam ser arrolados aqui, 

determinando ou não a alteração da ordem de bens a serem penhorados, estabelecida na lei 

processual. 

Rodrigo Mazzei e Sarah Merçon-Vargas opinam nesse sentido, de que a 

repercussão do negócio jurídico é inegável em relação ao tema da impenhorabilidade. Dizem 

os referidos autores: 

 
Com efeito, não há óbice a que a impenhorabilidade de determinado 
bem decorra de pactuação das partes, ainda que sem amparo nas 
hipóteses do artigo 833 e ou nas hipóteses de impenhorabilidade 
previstas fora do âmbito deste novo Código de Processo Civil. Em 
paralelo, embora se trate de hipótese de mais controvérsia, tampouco 
há óbice a natureza impenhorável de determinado bem ou direito seja 
renunciada.139. 

 

                                                                                                                                                                                              
La situazione muta profondamente all'inizio del novecento. La prima guerra mondiale (1914-1918) è lo 
spartiacque storico che avvia un nuovo modo di essere del diritto privato, e una nuova configurazione dei suoi 
rapporti con il diritto pubblico". 
138 Art. 848.  As partes poderão requerer a substituição da penhora se: II - ela não incidir sobre os bens 
designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento. 
139 DIDIER JR., Fredie (Coordenador geral); MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi, FREIRE, Alexandre 
(Organizadores). Novo CPC doutrina selecionada: execução. v. 5. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 520. 
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Por um lado, parece absolutamente aceitável e justificável que as partes 

acrescentem outros bens, além daqueles arrolados no artigo 833 do Código de Processo Civil 

de 2015, dentre os impenhoráveis. Obviamente, o negócio jurídico processual dessa natureza 

apenas pode ser eficaz em relação às partes que o celebram e não em relação a terceiros. 

Tampouco se haveria de falar em negócio jurídico processual unilateral em que uma parte, em 

dada relação jurídica, já adverte a outra de que outros bens, além daqueles previstos na lei, 

também seriam impenhoráveis.  

Da mesma forma, se por um lado parece concebível a alteração da ordem de 

penhora determinada em lei, por outro, a renúncia à impenhorabilidade de um bem 

impenhorável por lei deve ser examinada à luz das circunstâncias.  

Para exemplificar, se o bem de família legal (Lei nº 8.009/90) é impenhorável 

porque tem por objeto o imóvel utilizado para a residência, não pode, por antecipação, no 

âmbito de um dado contrato, uma das partes renunciar a tal proteção legal. Não se trata 

propriamente de direito indisponível, tanto que o proprietário do bem de família legal pode 

aliená-lo, não apenas a título oneroso mas também a título gratuito (fato que agravaria ainda 

mais eventual situação de penúria econômica). A questão, que faz despontar a controvérsia 

apontada pelos autores acima citados, está mais relacionada ao tempo em que se dá a renúncia 

do que propriamente à renúncia em si. Seria o mesmo que permitir, no âmbito da locação de 

imóvel urbano, a renúncia antecipada do locatário ao direito de preferência em caso de 

alienação do imóvel objeto do contrato. A sua situação é de vulnerabilidade, tanto que a Lei 

nº 8.245/91 (artigo 45140) considera nulas as cláusulas que se distanciam dos propósitos 

protetivos à parte mais exposta. 

É verdade que a lei de locação de imóvel urbano parte do pressuposto de 

fragilidade de uma parte frente à outra, fenômeno que nem sempre se verifica nas outras 

relações em que pode se operar o negócio jurídico processual. Mas, como a maior parte dos 

casos de impenhorabilidade está atrelada à dignidade do executado, normalmente devedor, é 

injustificável permitir a renúncia antecipada à proteção legal, em momento em que muitas 

vezes não se podem escolher cláusulas com absoluta liberdade ou, ao menos, não se têm plena 

consciência e discernimento de que as coisas podem caminhar de forma diferente do previsto. 

                                                             
140 Art. 45. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da 
presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou que afastem o direito à renovação, 
na hipótese do art. 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. 
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Nessa ordem de ideias, a função social do contrato, estampada no artigo 421 do 

Código Civil, serve do óbice para que surjam e flanem negócios jurídicos processuais que 

atentem contra interesses de ordem pública e, como tal, prevalecentes. 

Exatamente por essa razão, o parágrafo único do artigo 190 determina o 

controle, pelo juiz, de ofício ou  a requerimento das partes, da validade dos negócios inseridos 

de forma abusiva em contrato de adesão ou nas situações em que uma das partes tenha 

manifesta vulnerabilidade em relação à outra, aplicando-se a correção também nos contratos 

paritários. 

Independentemente de todas essas e outras questões relevantes para o instituto 

do negócio jurídico processual, parece absolutamente aceitável que um bem considerado por 

lei penhorável seja transformado, por um negócio dessa natureza, em impenhorável. Nesse 

caso, diz-se que a impenhorabilidade nasce não diretamente da lei, mas sim da vontade. É 

preciso, pois, compreender se o negócio jurídico processual prevalece ou não, à luz das 

afirmações feitas neste tópico, além das demais considerações que se desenvolverão no curso 

deste estudo. Antecipa-se, desde já, que o fenômeno deve ser examinado levando-se em conta 

possíveis circunstâncias especiais, que autorizam a ponderação do que foi ajustado, em 

homenagem à justiça do caso concreto, sempre interpretando as posições subjetivas de acordo 

também com as normas constitucionais. 

 

 

2.5.3 Impenhorabilidades decorrentes da lei 
 

A impenhorabilidade pode ter como causa imediata a vontade, conforme 

situações acima suscitadas, e pode ter como causa imediata a lei. Evidente que a lei sempre é 

a causa da impenhorabilidade, pois mesmo nas situações em que as partes a ajustam (negócio 

processual), ou uma delas a institua, como ocorre com o bem de família voluntário, a lei 

confere amparo mediato. A distinção, apesar disso, faz sentido porque as hipóteses de 

impenhorabilidade consideradas diretamente na lei têm razão de existir independentemente de 

qualquer espécie de ato volitivo. O seu fundamento é a dignidade humana. Diferentemente da 

impenhorabilidade nascida de ato volitivo, que também pode, em determinada circunstância, 

ter fundamento na dignidade, mas não é essa a sua essência. A sua essência pode ser a 

conveniência das partes, pode ser o temor do testador que apõe a cláusula de inalienabilidade 

sobre determinado bem, entre outras razões. 
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Rodrigo Mazzei e Sarah Merçon-Vargas observam que não apenas a dignidade 

é o fundamento constitucional da impenhorabilidade, mas também a função social da 

propriedade (artigo 5°, XXIII da Constituição Federal)141. No passado, quando a expressão 

dignidade não estava tão em evidência, os processualistas, de maneira geral, diziam que a 

impenhorabilidade tinha como fundamento vários motivos. Liebman, por exemplo, a atrelava 

a impossibilidade de constrição a motivos "[...] de ordem jurídica e humanitária [...]"142. 

Neste tópico, examinam-se as causas de impenhorabilidade mais relevantes que 

decorrem diretamente da lei, desde o Código de Processo Civil de 1939 até o Código de 

Processo Civil de 2015, para que em seguida sejam apreciadas e criticadas. O objetivo não é 

aprofundar essa questão, no sentido de esmiuçar cada uma das hipóteses de 

impenhorabilidade, mas apenas compreender, de forma geral, a razão pela qual o legislador 

optou por deixar de fora da responsabilidade patrimonial alguns bens e se a previsão legal está 

mesmo em harmonia com as normas constitucionais ou se existem discrepâncias que precisem 

ser solucionadas. 

Registre-se que os bens da União, dos Estados e dos Municípios também são 

impenhoráveis, porém, as razões que justificam tal impenhorabilidade são outras, bastante 

distintas daquelas atreladas à exclusiva vontade do indivíduo (bem de família voluntário) ou 

de caráter humanitário (dignidade)143. Sobre isso, o Código de Processo Civil de 2015, no 

capítulo quinto, do Título II, do Livro I, da Parte Especial, contém regras específicas a 

respeito do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar 

quantia certa pela Fazenda Pública. 

 

 

2.5.3.1 O Código de Processo Civil de 1939 
 

 

O Código de Processo Civil de 1939, revogado pelo de 1973, no artigo 942, 

arrolava os bens absolutamente impenhoráveis, a saber; a) os inalienáveis por força de lei; b) 

as provisões de comida e combustíveis necessários à manutenção do executado e de sua 

família durante um mês; c) o anel nupcial e os retratos de família; d) uma vaca de leite e 

outros animais domésticos, à escolha do devedor, necessários à sua alimentação ou a suas 
                                                             
141 141 DIDIER JR., Fredie (Coordenador geral); MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi, FREIRE, 
Alexandre (Organizadores). Novo CPC doutrina selecionada: execução. v. 5. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 
511. 
142 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1968. p. 80. 
143 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1968. p. 82. 
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atividades, em número que o juiz fixaria de acordo com as circunstâncias; e) os objetos de uso 

doméstico, quando evidente que o produto de sua venda seria ínfimo em relação ao valor da 

aquisição; f) os socorros em dinheiro ou em natureza, concedidos ao executado por ocasião de 

calamidade pública; g) 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; h) as pensões, tenças e montepios percebidos dos cofres públicos, de 

estabelecimento de previdência, ou provenientes da liberalidade de terceiro, e destinados ao 

sustento do executado ou da família; i) os livros, máquinas, utensílios e instrumentos 

necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão; j) o prédio rural lançado para efeitos 

fiscais por valor inferior ou igual a dois contos de réis, desde que o devedor nele tivesse a sua 

morada e o cultivasse com o trabalho próprio ou da família; k) os materiais necessários para 

obras em andamento, salvo se estas fossem penhoradas; l) os fundos sociais, pelas dívidas 

particulares do sócio, não compreendendo a isenção os lucros líquidos verificados em 

balanço; m) separadamente, os móveis, o material fixo e rodante das estradas de ferro, e os 

edifícios, maquinismos, animais e acessórios de estabelecimentos de indústria extrativa, 

fabril, agrícola outras, indispensáveis ao seu funcionamento; n) seguro de vida; o) o 

indispensável para a cama e vestuário do executado, ou de sua família, bem como os 

utensílios de cozinha. 

E o artigo 943 prescrevia que os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, 

salvo se destinados a alimento de incapazes ou de mulheres viúvas ou solteiras, bem como os 

fundos líquidos que o executado possuísse em sociedade comercial, poderiam ser penhorados, 

à falta de outros bens (impenhorabilidade relativa). 

É digna de nota a impenhorabilidade das provisões de comida e combustíveis 

necessários à manutenção do executado e de sua família por apenas um mês. As provisões 

excedentes, independentemente da sua natureza inequivocamente alimentar, poderiam ser 

penhoradas.  

Não menos curiosa foi a solução, contida no inciso IV do artigo referido, de 

considerar impenhorável uma vaca de leite e outros animais domésticos, à escolha do 

devedor, necessários à sua alimentação ou a suas atividades, porém submetendo a fixação do 

número de animais à apreciação do juiz, conforme as circunstâncias. 

Observa-se que, já àquela época, a técnica legislativa não era tão apurada, pois 

os vencimentos dos magistrados, professores e funcionários públicos, bem como o soldo e 

fardamento dos militares, os salários a soldadas, embora arrolados pela lei como 
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absolutamente impenhoráveis, poderiam ser penhorados para pagamento de alimentos à 

mulher ou aos filhos, quando o executado houvesse sido condenado a essa prestação. Não se 

tratava assim de bem absolutamente impenhorável, mas relativamente impenhorável. 

A atenta leitura dos incisos contidos no artigo 942 sob comento revela a 

preocupação da lei, desde 1939, em proteger o devedor, assegurando-lhe a impenhorabilidade 

de alguns de seus bens, deixando ao credor a possibilidade de não receber seu crédito em 

respeito à sobrevivência e dignidade do inadimplente (ou responsável), embora esse termo 

(dignidade) não estivesse em voga à época (tanto que Liebman invocava motivos decorrentes 

da ordem jurídica, como a inalienabilidade, ou razões humanitárias144).  

Exceção feita ao primeiro inciso, que trata da inalienabilidade decorrente da 

lei, todos os demais incisos levavam em consideração direitos que deveriam 

preferencialmente ser respeitados, em detrimento do interesse do credor.  

É importante frisar, já àquela época a lei não preservava apenas os eventuais 

direitos alimentares do devedor, mas já mostrava vocação para a proteção da dignidade, haja 

vista a impenhorabilidade do anel nupcial, bem móvel que, embora possa ter algum valor 

patrimonial, tem preponderante a sua característica emocional, como símbolo da união 

duradoura. 

É também interessante notar o critério estabelecido no inciso V do mesmo 

artigo. Referido texto considerava impenhoráveis os objetos de uso doméstico, quando 

evidente que o produto da sua venda fosse ínfimo em relação ao valor da aquisição. Em outros 

termos, a impenhorabilidade sobre tais bens não existia exclusivamente pelo que 

representavam para o devedor. Tratava-se de uma impenhorabilidade subordinada a uma 

espécie de condição, pautada na razoabilidade. Não faz sentido e não é justo privar o devedor 

de bens móveis, que lhe são extremamente fundamentais no cotidiano, quando a sua venda 

pode resultar em valores muito inferiores àquilo que realmente valem. A 

desproporcionalidade entre o que se poderia perder de um lado e o que se poderia ganhar de 

outro era suficiente para legitimar a impenhorabilidade no caso dos objetos de uso 

doméstico145. 

                                                             
144 Conforme referência já feita (LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1968. p. 80). 
145 "Não é razoável que você favoreça seus próprios interesses em circunstâncias em que o benefício para você é 
relativamente banal e o custo imposto aos outros é muito grande. Isso não é razoável porque é incompatível com 
o reconhecimento de que a sua vida, além de ter importância subjetiva, também tem importância objetiva." 
(DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho: justiça e valor. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: 
Martins Fontes, 2014. p. 413). 
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A regra de impenhorabilidade na situação acima descrita seria para frear o 

exercício abusivo do direito pelo credor146. 

 

 

2.5.3.2 O Código de Processo Civil de 1973 antes da Lei nº 11.382 de 06.12.2006 
 

 

O Código de Processo Civil de 1973, no artigo 649, seguiu padrão similar ao 

Código revogado. Arrolou bens considerados absolutamente impenhoráveis, a saber: a) Os 

inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; b) as provisões de 

alimento e de combustível, necessárias à manutenção do devedor e de sua família por um 

mês; c) o anel nupcial e os retratos de família; d) os vencimentos dos magistrados, dos 

professores e dos funcionários públicos, o soldo e os salários, salvo para pagamento de 

prestação alimentícia; e) os equipamentos dos militares; f) os livros, as máquinas, os 

utensílios e os instrumentos, necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão; g) as 

pensões, as tenças ou os montepios, percebidos dos cofres públicos, ou de institutos de 

previdência, bem como os provenientes de liberalidade de terceiro, quando destinados ao 

sustento do devedor ou de sua família; h) os materiais necessários para obras em andamento, 

salvo se estas forem penhoradas; i) o seguro de vida. Esses eram os nove primeiros incisos do 

referido artigo.  

Depois, a Lei nº 7.513, de 9 de julho de 1986, acrescentou o inciso X, 

determinando a impenhorabilidade do imóvel rural, até um módulo, desde que este fosse o 

único de que dispusesse o devedor, porém ressalvada a hipoteca para fins de financiamento 

agropecuário.  

O artigo 650, em seguida, fez constar que, à falta de outros bens, podem ser 

penhorados: a) os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, exceto se destinados a alimentos 

de incapazes, bem como de mulher viúva, solteira, desquitada ou de pessoas idosas; e b) as 

imagens e os objetos do culto religioso, sendo de grande valor.  

Não foram expressivas, nessa parte, as modificações trazidas pelo Código de 

1973. Foi apenas atualizada a regra: excluiu-se a previsão de impenhorabilidade da vaca de 

leite e outros animais domésticos, por razões óbvias, haja vista o contínuo movimento de 

concentração das pessoas nos centros urbanos; da mesma forma, foi excluída a referência aos 

                                                             
146 DIDIER Jr., Fredie et al. Curso de direito processual civil: execução. v. 5. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 
2013. p. 568. 
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socorros em dinheiro concedidos ao executado por ocasião de calamidade pública, entre 

outras modificações de menor relevância. 

Quanto à impenhorabilidade relativa, foi admitida a penhorabilidade, na falta 

de outros bens, de objetos de culto religioso, se de grande valor, regra não existente 

anteriormente. 

Assim, foram discretas as transformações implementadas pelo Código de 

Processo Civil de 1973. A Lei nº 11.382, de 06.12.2006, revogou os referidos artigos 649 e 

650 e, sobreveio depois o Código de Processo Civil de 2015. Antes, porém, de comentar tais 

mudanças, impõe-se, obedecendo à cronologia dos acontecimentos, comentar a lei que inovou 

bastante, em matéria de responsabilidade patrimonial: a Lei nº 8.009/90. 

O impacto de seu ingresso no ordenamento jurídico foi significativo, pois 

tornou impenhorável o imóvel residencial do devedor. 
 

 

2.5.3.3 Lei nº 8009/90 
 
 

A Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, que sucedeu a Medida Provisória nº 

143, de 08/03/90, editada pelo então Presidente José Sarney147, tornou impenhorável o imóvel 

residencial do casal, ou da entidade familiar, independentemente de qualquer providência do 

interessado. Daí a corrente denominação do instituto como bem de família legal, em 

contraposição ao bem de família voluntário, disciplinado pelo Código Civil.  

A proteção destina-se à família, tal como concebido originalmente – e o seu 

fundamento constitucional seriam as normas programáticas de proteção à família, conforme 

artigos 226 e seguintes da Constituição Federal – e também ao próprio devedor, ainda que 

solteiro ou viúvo (o fundamento é a dignidade da pessoa humana). Apesar de certa oscilação, 

principalmente jurisprudencial, no início de vigência da Lei nº 8009/90, a Súmula nº 364 do 

Superior Tribunal de Justiça, de 15.10.2008, acabou consolidando o entendimento segundo o 

qual o resguardo não se limitava ao proprietário que tinha família, nos moldes convencionais, 

mas também à pessoa solteira, viúva ou separada: "O conceito de impenhorabilidade de bem 

de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas". 

                                                             
147 Conforme observa Munir Karam, (Da nova impenhorabilidade dos bens residenciais, p. 233): "Ao se 
apagarem as luzes do governo  Sarney, por inspiração do seu Ministro da Justiça, Saulo Ramos, baixou-se a 
Medida Provisória 143/90, que tem o seguinte título: 'Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família'. 
Foi ela convertida na Lei 8.009/90, de 29.03.90, que repetiu literalmente aquele ato excepcional, mostrando uma 
certa preguiça mental dos nossos legisladores, pouco sensibilizados ao debate dos temas jurídicos". 
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De acordo com a novidade surgida em 1990, o imóvel residencial, sem 

qualquer limite de valor148, passou a ser impenhorável por dívidas de qualquer natureza, 

incluindo-se nessa proteção todas as benfeitorias, construções, móveis e equipamentos, desde 

que quitados. Apenas as exceções legais, expressas no artigo 3°, permitiam – e permitem – a 

constrição. A partir do início da vigência dessa lei, passaram a conviver, harmoniosamente, o 

bem de família legal e o voluntário, pois não se poderia conceber a revogação da lei geral pela 

especial (artigo 2, § 2°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 

É importante realçar que a Lei nº 8.009/90 determinou a proteção em relação a 

um único imóvel residencial utilizado pelo casal ou entidade familiar para moradia 

permanente (artigo 5º). Os imóveis não residenciais, ainda que comprovadamente importantes 

para a manutenção do devedor, por proporcionar, por exemplo, o exercício de sua atividade 

profissional ou por lhe render frutos civis, não são considerados impenhoráveis. Assim, pela 

literalidade da lei, o interessado precisa morar no imóvel para desfrutar da proteção.  

É comum a afirmação, entre os leigos, de que apenas está protegido pela 

impenhorabilidade aquele que tem um único imóvel. Não é assim. O fato de uma pessoa ter 

mais de um imóvel não retira a proteção em relação ao bem efetivamente utilizado para a 

moradia. Não se pode, entretanto, pretender estender a impenhorabilidade a outros imóveis, 

ainda que se demonstre a sua utilização também para moradia, em outro município, por 

exemplo. Havendo multiplicidade de residências, a impenhorabilidade recai sobre o imóvel de 

menor valor (conforme artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/90). 

As afirmações que se registram servem para encarecer as preferências legais no 

conflito de interesses entre devedor e credor. Nesse sentido, é importante citar as exceções 

previstas no artigo 3º, da Lei nº 8.009/90, em seus incisos, que admitem a penhora do imóvel 

residencial: São elas: a) pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à 

construção ou aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em 
                                                             
148 Foi feita a tentativa, no Brasil, de limitar a penhora apenas a imóveis até certo valor (1000 salários mínimos). 
O incômodo e a sensação de injustiça sempre foram muito grandes quando o devedor mora nababescamente e 
não paga suas dívidas (conforme Projeto de Lei no 51, de 2006 - no 4.497/04 na Câmara dos Deputados). A Lei 
11.382 tentou acrescentar o parágrafo único ao artigo 650 do Código de Processo Civil, com a seguinte redação: 
“Parágrafo único.  Também pode ser penhorado o imóvel considerado bem de família, se de valor superior a 
1000 (mil) salários mínimos, caso em que, apurado o valor em dinheiro, a quantia até aquele limite será entregue 
ao executado, sob cláusula de impenhorabilidade". Entretanto essa parte foi vetada pelas seguintes razões: "Na 
mesma linha, o Projeto de Lei quebrou o dogma da impenhorabilidade absoluta do bem de família, ao permitir 
que seja alienado o de valor superior a mil salários mínimos, ‘caso em que, apurado o valor em dinheiro, a 
quantia até aquele limite será entregue ao executado, sob cláusula de impenhorabilidade’. Apesar de razoável, a 
proposta quebra a tradição surgida com a Lei no 8.009, de 1990, que ‘dispõe sobre a impenhorabilidade do bem 
de família’, no sentido da impenhorabilidade do bem de família independentemente do valor. Novamente, 
avaliou-se que o vulto da controvérsia em torno da matéria torna conveniente a reabertura do debate a respeito 
mediante o veto ao dispositivo.” 
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função do respectivo contrato; b) pelo credor de 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 (redação dada pela Lei nº 

13.144, de 6 de julho de 2015); c) para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e 

contribuições devidas em função do imóvel familiar; d) para execução de hipoteca sobre o 

imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; e) por ter sido 

adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a 

ressarcimento, indenização ou perdimento de bens; f) por obrigação decorrente de fiança 

concedida em contrato de locação (que corresponde ao inciso VII, incluído pela Lei de 

Locação de Imóveis Urbanos, Lei nº 8.245/1991). 

É relevante observar que o inciso I do referido artigo 3º, não mencionado 

porque revogado, incluía, como primeira exceção à impenhorabilidade os créditos de natureza 

trabalhista de trabalhadores da própria residência, bem como as respectivas contribuições 

previdenciárias. Em outras palavras, o trabalhador doméstico poderia penhorar o imóvel 

residencial, utilizado para a moradia do devedor-empregador, desde que o trabalho fosse 

exercido na própria residência. Aos demais trabalhadores que ostentassem a condição de 

credor, o devedor poderia opor a exceção de impenhorabilidade. Em 2015, no entanto,  a Lei 

Complementar nº 150, de 1º de junho, que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico, ao 

mesmo tempo que conferiu uma série de novos direitos a essa categoria de trabalhador, em 

seu artigo 46 revogou expressamente o inciso I da Lei nº 8.009/90.  

Entre a moradia do devedor-empregador e o crédito do trabalhador, ainda que 

doméstico, a lei conferiu primazia à moradia, não obstante o inconteste caráter alimentar de 

boa parte das verbas trabalhistas, como salário, horas extras etc. Assim, com a mencionada 

revogação, passou a ser proibida a penhora do bem de família do empregador em processo 

promovido pelo empregado doméstico, com relação às verbas contratuais correspondentes. A 

lei confere, portanto, tratamento diverso a diferentes categorias de créditos alimentares. O 

credor de pensão alimentícia continua tendo acesso à penhora do bem de família; porém, o 

credor trabalhista, incluindo agora o empregado doméstico, não mais. 

Não menos relevante é observar que a proteção do devedor não pode estar 

associada a um comportamento de má-fé. O artigo 4º dispõe que não pode se beneficiar do 

previsto na 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. A tentativa, portanto, 

de resguardar um patrimônio maior mediante a transferência de moradia para outro imóvel, de 

maior valor, caracteriza má-fé e deve ser repelida. A impenhorabilidade é passível de 
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afastamento, podendo o juiz transferi-la para a moradia anterior ou, nos termos da lei, "anular-

lhe a venda", liberando a mais valiosa para execução ou concurso, conforme a hipótese. 

Parece que essa anulação da venda dependeria de ação autônoma, pois também envolveria o 

adquirente do imóvel, pessoa estranha à relação crédito-débito que se discute no processo 

executivo. A não ser que estivessem presentes os requisitos para a configuração da fraude de 

execução, situação em que o juiz do processo de execução poderia declarar a ineficácia da 

alienação, atingindo o adquirente que agiu presumidamente de má-fé. 

A lei é omissa para os casos em que não há propriamente transferência de 

moradia de um imóvel para outro, mas deslocamento de outra espécie de bem, como dinheiro 

por exemplo, para a aquisição de um imóvel utilizado para moradia, sabendo o adquirente da 

sua condição de devedor e de insolvência. Cabe indagar, ainda sem apresentação de conclusão 

nessa parte, se deveria a lei priorizar a moradia, em detrimento do credor, que podia alcançar 

o dinheiro anteriormente existente, mas posteriormente empregado na compra de um bem 

impenhorável, ou, diferentemente, se a atitude maliciosa do devedor seria suficiente para 

afastar a proteção de impenhorabilidade. 

Quanto aos demais incisos do artigo 3º, da Lei nº 8.009/90, cabe observar o 

seguinte. O primeiro permite a penhora pelo titular de crédito decorrente de financiamento 

destinado à construção ou aquisição do imóvel. Não poderia ser diferente. Do contrário, 

qualquer pessoa poderia dar um sinal de entrada para a aquisição de um imóvel, financiar o 

saldo remanescente e jamais quitar uma única parcela, estando sempre protegido pela 

impenhorabilidade. Não faria qualquer sentido porque sem a contrapartida da aquisição 

(preço), o alienante sempre tem o legítimo direito de pretender a retomada do bem, com base 

na resolução culposa do contrato, sob pena de flagrante enriquecimento sem causa. Nesse 

caso, tecnicamente, na grande parte das vezes, sequer a aquisição da propriedade pelo devedor 

se consolida, pois pelo sistema brasileiro é necessário, para tanto, o registro do título 

aquisitivo perante o cartório de registro de imóveis. Assegurar a moradia do adquirente de um 

bem ainda não inteiramente quitado, em detrimento do vendedor, proprietário, geraria caos e 

insegurança nas relações negociais e, certamente, teria o efeito colateral de inibir as vendas a 

prazo. 

A segunda exceção, que permite ao credor de pensão alimentícia a penhora do 

imóvel residencial do devedor, claramente indica a prioridade legal dessa espécie de 

alimentos se confrontados com a moradia do devedor. 
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A terceira hipótese que permite a penhora do bem de família é aquela 

decorrente da cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas149 e contribuições devidas em 

função do imóvel familiar. Assim, embora a moradia seja um direito social (artigo 6°, da 

Constituição Federal), o proprietário deve arcar com todas as despesas de natureza tributária 

relativas ao imóvel. Do contrário, pode perdê-lo. Essa é outra prioridade legal que fulmina a 

proteção do devedor. Prioridade questionável em determinadas situações porque o escopo do 

texto constitucional é o de impor uma diretriz de conduta ao Poder Público, no sentido de 

proporcionar moradia aos cidadãos, com nítido objetivo prestacional com vistas à diminuição 

das desigualdades sociais. Retirar a moradia do devedor por causa do inadimplemento do 

imposto suscita, potencialmente, outro problema, qual seja, o de desabrigá-lo. De qualquer 

sorte, essa é uma determinação legal.  

A dívida condominial, embora não esteja expressamente prevista entre as 

exceções do artigo 3° da Lei nº 8009/90, também é considerada uma exceção a permitir a 

penhora do bem de família. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 

439.003/SP (Relator: Ministro Eros Grau), manifestou esse entendimento, com a seguinte 

ementa: "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"150. 

Se, por um lado, cabe questionamento à prioridade dos tributos em detrimento 

da moradia, por outro lado, com relação à verba condominial, o Supremo Tribunal Federal 

acertou. Enquanto na primeira situação seria o Estado quem deixaria de receber se a lei 

estivesse disposta de forma diversa, em homenagem à proteção da moradia de alguém em 

situação de extrema dificuldade financeira, na segunda, diferentemente, se o imóvel fosse 

impenhorável pelo inadimplemento condominial, todo esse custo acabaria sobrecarregando os 

demais condôminos. Nesse caso, não há dúvida acerca do acerto a respeito da interpretação 

legal em permitir a penhora para não onerar outros particulares que, tendo de pagar a despesa 

alheia, podem se ver na mesma situação de dificuldade ou mesmo impossibilidade. Embora a 

Lei nº 8009/90 não utilize a expressão "verbas de condomínio", há a referência genérica a 

"contribuições devidas em função do imóvel familiar". 
                                                             
149 De acordo com Araken de Assis, "a palavra 'taxa' há de ser entendida no sentido técnico e, também no vulgar. 
Assim, o crédito resultante da 'taxa'de água, em geral preço público, pode ser executado através da penhora e da 
alienação da residência familiar". Em Manual da execução, p. 298. 
150 Recurso extraordinário 439.003/SP, publicado no Diário da Justiça em 02.03.2007. 
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O fato de um determinado sujeito ser protegido pela impenhorabilidade do 

imóvel residencial não lhe retira por essa razão o poder de disposição sobre tal bem. Assim, o 

imóvel em que reside o devedor, ainda que seja o único bem de sua família, pode, por 

exemplo, ser vendido, dado em pagamento, permutado e dado em garantia. Se o imóvel é 

dado em hipoteca, como diz a lei, "pelo casal ou pela entidade familiar", como garantia de 

uma dívida contraída, evidentemente que não poderá ser alegada a impenhorabilidade do 

objeto da garantia se houver o subsequente inadimplemento. Essa constitui outra exceção 

expressamente prevista na lei. A força do direito real conferido voluntariamente a terceiro 

sobrepõe-se, portanto, à moradia. 

Da mesma forma, incide a exceção à impenhorabilidade se o imóvel é 

adquirido com produto de crime, ou para a execução de sentença penal condenatória "a 

ressarcimento, indenização ou perdimento de bens". Se o proprietário adquire o imóvel com 

produto de crime, obviamente, não pode ter assegurada a impenhorabilidade do seu imóvel 

dada a ilicitude da origem. 

Por fim, a última exceção a admitir a possibilidade de penhora do bem de 

família não surgiu com a própria Lei nº 8.009/90, mas logo depois, com a Lei de Locação de 

Imóveis Urbanos (Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991). Aquele que figura como fiador de 

contrato de locação de imóvel urbano não pode depois, em caso de inadimplemento por parte 

do locatário, invocar a impenhorabilidade do seu bem de família. Logo, para a Lei nº 

8.009/90, tal como promulgada, o fiador em contrato de locação de imóvel urbano poderia 

opor a exceção de impenhorabilidade. Mas a Lei nº 8.245/91, para aumentar a garantia dos 

locadores, modificou a regra legal, acrescentando mais essa exceção à Lei do Bem de Família, 

em espaço de tempo curtíssimo, aproximadamente um ano e meio depois do início de sua 

vigência.  

A respeito desse tema já houve acalorados debates. Diversos juristas 

sustentaram a inconstitucionalidade da manutenção da referida exceção, principalmente a 

partir da Emenda Constitucional 26, de 14 de fevereiro de 2000, que acrescentou o direito à 

moradia como um dos direitos sociais arrolados no artigo 6° da Constituição Federal151. 

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 

                                                             
151 FORNACIARI JÚNIOR, Clito. Bem de família na execução da fiança. Tribuna do Direito. ano 7, nº 80. São 
Paulo, dezembro/2001.  
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proprietário de imóvel residencial próprio, não está sujeito à mesma consequência. Trata-se de 

flagrante anomalia. 

Nelson Kojranski, a esse respeito, fiando na reparação da aberração, chegou a 

desabafar o seguinte há alguns anos: "Quase 20 anos já são decorridos. A norma ainda não foi 

derrogada, embora injusta"152. 

Por outro lado, ninguém pode ser compelido a se tornar fiador. A fiança 

locatícia sempre nasce de um ato de vontade. Aquele que a presta sabe, ou deve saber, dos 

riscos que tal espécie contratual acarreta. A lei, ao estabelecer tal exceção, está voltada para a 

proteção do locador e, de certa forma, também do locatário, pois fomenta a celebração de 

contratos sem a exigência de fiador que seja proprietário de mais de um imóvel, facilitando 

com isso o ajuste de mais contratos socialmente úteis pelas mais variadas razões. 

Tecnicamente, caso não existisse referida exceção, ao menos em tese seria 

possível a prestação de garantia real (hipoteca) concedida por terceiro. E não se encontram 

teses suscitando a inconstitucionalidade da exceção de impenhorabilidade que versa sobre a 

hipoteca de imóvel residencial.  

Enfim, o tema é complexo, pois, por outro lado, aquele que assina contrato 

como fiador costuma ter a firme convicção de que não haverá inadimplemento por parte do 

afiançado e subscreve o contrato para colaborar, mediante um ato de mera liberalidade sem 

qualquer espécie de contrapartida. 

Porém, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca da 

constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador. Em 2006, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 407.688 (publicado no DJ em 06/10/2006), sob a relatoria do 

Ministro Antonio Cezar Peluso, foi afastada a tese de inconstitucionalidade do último inciso 

do artigo 3° da Lei nº 8.009/90. Em trecho do acórdão, em que refuta a pretensa 

inconstitucionalidade da possibilidade de penhora, observa o citado Ministro: "Daí se vê logo 

que não repugna à ordem constitucional que o direito social de moradia – o qual, é bom 

observar, não se confunde, necessariamente com o direito à propriedade imobiliária ou o 

direito de ser proprietário de imóvel – pode, sem prejuízo doutras alternativas conformadoras, 

reputar-se, em certo sentido, implementado por norma jurídica que estimule ou favoreça o 

incremento de oferta de imóveis para fins de locação habitacional, mediante previsão de 

reforço das garantias contratuais dos locadores". 

Outros tantos julgamentos seguiram o mesmo raciocínio naquele tribunal153. 

                                                             
152 KOJRANSKI, Nelson. O fiador injustiçado na locação. Revista do Instituto dos Advogados. São Paulo: 
Revista dos Tribunais online, v. 26: 129-145, 2010. 
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Depois, em 27 de abril de 2010, em julgamento da Repercussão Geral no 

Recurso Extraordinário 612.360, a Ministra Ellen Gracie, por considerar a matéria pacificada 

no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática (nos termos do artigo 325 

do Regimento Interno do STF), ratificou aquele posicionamento. 

Apesar disso, não deve ser ignorado que, antes desses julgamentos, a questão 

havia sido apreciada pelo Ministro Carlos Velloso, também do Supremo Tribunal Federal (no 

Recurso Extraordinário 352.940-SP, publicado em 13.05.2005), que no entanto decidiu em 

sentido contrário e com argumentos também consistentes154. Tanto que, em seguida, o 

Superior Tribunal de Justiça acompanhou o entendimento (conforme Recurso Especial 

699.837-RS, publicado em 26.09.2005), em julgamento sob a relatoria do Ministro Felix 

Fischer. 

Mas depois tudo mudou também no Superior Tribunal de Justiça, que seguiu 

aquele mesmo rumo modificado no Supremo Tribunal Federal, de entender pela 

constitucionalidade da penhora do imóvel do fiador de contrato de locação. Em procedimento 

previsto para julgamento de recursos repetitivos, a Segunda Seção, em 12 de novembro de 

2014 (DJe 21.11.2014), sob a relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, consignou o 

seguinte: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato 

de locação ante o que dispõe o art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90"155. O Relator foi 

acompanhado pelos Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Antonio 

Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura 

Ribeiro e João Otávio de Noronha. 

Em suma, o bem de família, assim considerado o imóvel residencial utilizado 

pela família ou entidade familiar, é impenhorável porque assim determina a lei. Não há, 

portanto, necessidade de nenhuma providência do interessado para gozar da proteção. A 

impenhorabilidade do imóvel residencial existe para a proteção do bem utilizado pelo 

                                                                                                                                                                                              
153 RE 477.953-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJ 2.2.2007; RE 493.738-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a 
Turma, DJe 5.2..2009; AI 584.436-AgR, rel. Min. Cezar Peluso, 2a Turma, DJe 12.3.2009; AI 693.554, rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJe 11.2.2008; RE 591.568, rel. Min. Ayres Britto, DJe 18.9.2008; RE 598.036, rel. Min. Celso 
de Mello, DJe 6.4.2009; AI 642.307, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26.6.2009; RE 419.161, rel. Min. Joaquim 
Barbosa, DJe 9.11.2009; AI 718.860, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.4.2010; e RE 607.505, rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe 5.3.2010. 
154  RE 352.940-SP, rel. Min. Carlos Velloso, publicado em 13.05.2005: "CONSTITUCIONAL. CIVIL. 
FIADOR: BEM DE FAMÍLIA: IMÓVEL RESIDENCIAL DO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR: 
IMPENHORABILIDADE. Lei 8.009/90, arts. 1º, e 3º. Lei 8.245, de 1991, que acrescentou o inciso VII, ao art. 
3º, ressalvando a penhora 'por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação': sua não-
recepção pelo art. 6º, C.F., com a redação da EC 26/2000. Aplicabilidade do princípio isonômico e do princípio 
de hermenêutica: ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, prevalece 
a mesma regra de Direito. Recurso extraordinário conhecido e provido". 
155 Revista dos Tribunais, vol. 954, p. 502. 
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ddevedor como residência, o qual constitui verdadeira referência, proporcionando abrigo a ele 

e à sua família e, portanto, garantindo-lhe moradia (direito constitucionalmente assegurado, 

conforme artigo 6º) e preservando a sua dignidade. 

Porém, essa impenhorabilidade não é absoluta, mas relativa. Pois a lei prevê 

exceções, conforme examinadas uma a uma neste tópico. Seria aquela penhorabilidade 

relativa adstrita, pois a penhora do bem de família é admitida apenas para determinadas 

espécies de dívidas. 

Em outras palavras, a moradia é um direito do devedor (e de sua família), e há 

previsão legal de proteção especificamente da propriedade sobre o bem e, consequentemente, 

da moradia. Mas esse direito sucumbe em face do direito do credor, considerado mais 

relevante nas hipóteses arroladas no artigo 3º da Lei nº 8.009/90. 

O próximo tópico trata das alterações trazidas ao Código de Processo Civil, 

pela Lei nº 11.382, de 2006. 

 
 

2.5.3.4 O Código de Processo Civil de 1973 depois da Lei nº 11.382 de 06.12.2006 
 

A Lei nº 11.382, de 6 de dezembro de 2006, entre outras modificações 

implementadas no ordenamento jurídico, conferiu nova redação ao artigo 649 do Código de 

Processo Civil de 1973. Pelo fato do o Código de Processo Civil ser norma geral, as 

alterações sobrevindas não tiveram, ao menos em princípio, o condão de interferir na Lei nº 

8.009/90, preservando-a intacta dada a sua especialidade em versar sobre a impenhorabilidade 

do imóvel residencial do devedor e de sua família. 

Com o início da vigência da Lei nº 11.382/06, apenas a redação do inciso I do 

artigo 649, que dispõe sobre a impenhorabilidade dos bens inalienáveis e os declarados, por 

ato voluntário, não sujeitos à execução, permaneceu incólume. Os nove incisos seguintes (II a 

X) foram todos alterados.  

O inciso II, do artigo 649, que no caput faz referência aos bens absolutamente 

impenhoráveis, passou a ter a seguinte redação: "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". A redação original do 

artigo 649, até então, nunca havia feito alusão aos móveis residenciais como sendo 

impenhoráveis. A sua impenhorabilidade foi instituída somente a partir da vigência da Lei nº 

8.009/90 (artigo 1°, parágrafo único). 
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A principal novidade implementada pela Lei nº 11.382/06, nessa parte, se 

confrontada com a Lei nº 8.009/90, diz respeito à exceção feita: "salvo os de elevado valor ou 

que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". Não 

estão, portanto, todos os bens móveis livres de sujeição à execução. Se forem de valor elevado 

ou se extravasarem o que comumente se concebe como móvel compatível com um médio 

padrão de vida, serão penhoráveis. Rigorosamente, não se trata de uma mudança significativa 

porque o artigo 2° da Lei do Bem de Família sempre excluiu da impenhorabilidade os 

veículos de transporte e "obras de arte e adornos suntuosos".  

Pela Lei nº 8.009/90 (artigo 1°, parágrafo único), os móveis são impenhoráveis 

sem qualquer limite de valor, a exemplo do que também vale para o bem imóvel (apenas as 

obras de arte e os adornos, ou seja, enfeites, poderão ser penhorados se forem "suntuosos")156. 

Pelo Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 11.382/06, todos os móveis (e 

não apenas obras de arte e adornos) de elevado valor, ou que ultrapassem o que se concebe 

como padrão de vida médio, podem ser penhorados. 

Questão intrigante é identificar o alcance deste comando, principalmente se 

levada em conta a regra similar contida na Lei nº 8.009/90, pois lei geral não revoga lei 

especial. Apesar disso, insta investigar se as exceções contidas no artigo 3° da lei especial 

continuam aplicáveis, pois o Código de Processo Civil apenas faz referência àqueles casos de 

impenhorabilidade absoluta, porém, sem criar qualquer espécie de exceção, diferentemente da 

Lei nº 8.009/90. 

A impressão colhida é a de que, embora lei geral não revogue lei especial, o 

649 do Código de Processo Civil, com a nova redação trazida pela Lei nº 11.382/06, passou a 

cuidar da mesma hipótese de impenhorabilidade, qual seja, móveis, pertences e utilidades 

domésticas que guarnecem a residência do executado. Não há em relação a isso especialidade 

da Lei nº 8.009/90. Não se podem conceber duas classes diferentes de móveis que guarnecem 

a residência. Por essa razão, restou derrogada a Lei nº 8.009/90, e os móveis residenciais 

passaram a ser absolutamente impenhoráveis, não se aplicando algumas das exceções 

previstas no artigo 3° daquela lei.  

                                                             
156 Luiz Carlos de Azevedo criticou severamente a Lei 8.009/90, nessa parte: "Ainda que se reconheça o 
propósito social que a inspirou, a lei em questão, seja porque mal nascida, seja porque inaptamente elaborada, 
apresenta senões impróprios para um texto legislativo, revelando desconhecimento da matária por parte de quem 
a redigiu: com efeito, contrariando a lógica e a tradição jurídica, incluiu entre os bens absolutamente 
impenhoráveis, todos os móveis que guarnecem o imóvel residencial, excluindo, apenas, as obras de arte e os 
adornos suntuosos; ora, assim procedendo, acabou por transformar em regra, o que antes sempre fora exceção" 
(AZEVEDO, Luiz Carlos de. Da penhora. São Paulo: FIEO/Resenha Tributária, 1994. p. 133). 
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Em outras palavras, tecnicamente, o credor de pensão alimentícia não mais 

pode pretender a penhora dos móveis residenciais do devedor, embora possa alcançar o 

imóvel157. Podemos dizer que apenas algumas das exceções do artigo 3° não mais se aplicam 

em relação aos móveis residenciais, tais como crédito de pensão alimentícia, fiança concedida 

em contrato de locação, porque outras são absolutamente incompatíveis com a conclusão de 

inaplicabilidade: por exemplo, é evidente que se o bem móvel foi adquirido com o produto de 

crime, ou não estiver quitado, não poderá o devedor se valer da impenhorabilidade do Código 

de Processo Civil para tentar manter o domínio sobre o bem que se pretende a constrição. 

Apesar da novidade implementada pela Lei nº 11.382, não se pode olvidar, e é 

bom frisar, que os móveis de elevado valor, ou que excedam o que é compatível com um 

padrão de vida médio, serão sempre penhoráveis conforme decorre do próprio texto de lei. 

Rodrigo Mazzei e Sarah Merçon-Vargas, no entanto, observam que tais "conceitos 

indeterminados" contidos na lei, como "elevado valor" ou "médio padrão de vida" não podem 

ser generalizados, pois uma obra de arte que não tenha sido adquirida, mas seja da 

propriedade do executado por ser ele neto do artista, já falecido, pode ser impenhorável pelo 

direito do devedor à memória de seus familiares158. A questão é realmente complexa e deve 

ser examinada caso a caso. A lei não resolve tudo, ao menos não de forma simplória. É 

preciso examinar o valor da obra de arte e o quanto efetivamente a memória é cara ao 

executado. Também é necessário examinar, entre outros elementos do caso concreto, como a 

falta de recebimento do crédito pode afetar a vida do credor, pois a sua dignidade também 

pode ser comprometida. E entre a dignidade ligada ao sustento do credor e a dignidade 

vinculada à memória do executado, o sustento deve prevalecer. 

Quanto ao mérito, é acertada a regra que permite a penhora de bens de elevado 

valor. Bruno Garcia Redondo, a respeito do acerto legislativo, diz o seguinte: 

 
[...] se não fosse permitida a penhora de parte da remuneração do 
executado e dos imóveis residenciais de elevado valor, todo devedor 
disporia de desproprocional 'salvo-conduto' incentivado pela lei, já 
que, sempre que não possuir outros bens em seu patrimônio, mas 
somente remuneração e imóvel residencial, ainda que de elevados 
valores, estaria dispensado do pagamento de todas as suas dívidas. 
Para evitar absurdos como esses, a interpretação do inciso IV do art. 
649 do CPC/1973 e do art. 1° da Lei 9.009/1990 que mais se revelava 
de acordo com a Constituição Federal era a que admitia a penhora de 

                                                             
157 Há uma incongruência técnica nisso pois admitir a penhora do mais, que é o imóvel, e impedir a penhora do 
menos, que são os móveis (pertenças), não faz sentido algum. 
158 DIDIER JR., Fredie (Coordenador geral); MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi, FREIRE, Alexandre 
(Organizadores). Novo CPC doutrina selecionada: execução. v. 5. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 513. 
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parte dos ganhos do executado, assim como do imóvel residencial de 
elevado valor, em sede de qualquer execução, ainda que desprovida de 
natureza alimentar. O percentual da remuneração a ser penhorado, 
assim como a verificação do valor do imóvel que alcance o status de 
'elevado', deveriam ser identificados e definidos, pelo juiz, em 
patamar razoável à luz do caso concreto – avaliando, entre outros 
elementos, peculiaridades regionais e nacionais e as condições de 
exequente e executado – capazes tanto de assegurar o mínimo 
necessário à sobrevivência digna do executado, quanto de não violar a 
dignidade do exequente.159 

 

O inciso III do artigo 649 do Código de Processo Civil, em sua redação 

original, fazia alusão ao "anel nupcial e os retratos de família". Passou a ter a seguinte 

redação: "os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de 

elevado valor". Deixou de fazer referência expressa ao anel nupcial e aos retratos familiares 

mas, de certa forma, eles continuam englobados pela expressão "pertences de uso pessoal", 

mais genérica. Além disso, os vestuários passaram a fazer parte do rol de bens impenhoráveis. 

Em relação a todos esses bens, embora estejam na classe dos bens considerados 

absolutamente impenhoráveis, se forem de elevado valor, admite-se a sua penhora, 

independentemente da natureza do crédito a que se contrapõe a dívida. 

Entre preservar o direito do devedor, de permanecer com seus bens pessoais, e 

o direito do credor ao crédito, a posição do devedor prevalece com relação a esses bens desde 

que não sejam de valor elevado. 

O inciso IV, do artigo 649, por sua vez, teve alterações significativas. A 

redação original dizia serem impenhoráveis "os vencimentos dos magistrados, dos professores 

e dos funcionários públicos, o soldo e os salários, salvo para pagamento de prestação 

alimentícia". Apesar de os vencimentos, de maneira geral, estarem arrolados como 

absolutamente impenhoráveis, também há previsão de exceção ("prestação alimentícia"), o 

que torna relativa essa impenhorabilidade.  

A nova redação, conferida pela Lei nº 11.382/06, considerou impenhoráveis: 

"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 parágrafo terceiro deste artigo". Porém, o 

                                                             
159 DIDIER JR., Fredie (Coordenador geral); MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi, FREIRE, Alexandre 
(Organizadores). Novo CPC doutrina selecionada: execução. v. 5. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 498. 
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parágrafo terceiro, que tentou estabelecer a impenhorabilidade apenas sobre percentual do 

salário, acabou sendo vetado160. 

Os incisos V, VI e VII do artigo 649 mantiveram o que já preexistia, mas em 

incisos diferentes161. 

O inciso VIII manteve a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, 

porém, desde que trabalhada em família. Houve aí uma diferença de tratamento se comparada 

à redação original do correspondente inciso X da redação anterior. O inciso X dizia ser 

impenhorável "o imóvel rural, até um módulo, desde que este seja o único de que disponha o 

devedor, ressalvada a hipoteca para fins de financiamento agropecuário". Não havia, portanto, 

a necessidade expressamente prevista de trabalhar no imóvel. Parece, com a derrogação,  que 

passou a ser necessário trabalhar no imóvel rural, pessoalmente ou em família, o que descarta 

a possibilidade de arrendamento, ao menos para a manutenção da proteção de 

impenhorabilidade.  

Nota-se, nesse sentido que tanto o artigo 649, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil (com a redação dada pela Lei nº 11.328/06) quanto a Lei nº 8.009/90 (artigo 

5°), exigem a pessoalidade do proprietário, respectivamente, para produzir ou morar, 

extensiva à família. O eventual arrendamento ou locação teria o condão de desligar a 

                                                             
160 O parágrafo terceiro, vetado, tinha a seguinte redação: “§ 3o  Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, 
será considerado penhorável até 40% (quarenta por cento) do total recebido mensalmente acima de 20 (vinte) 
salários mínimos, calculados após efetuados os descontos de imposto de renda retido na fonte, contribuição 
previdenciária oficial e outros descontos compulsórios.” 
 “Parágrafo único.  Também pode ser penhorado o imóvel considerado bem de família, se de valor superior a 
1000 (mil) salários mínimos, caso em que, apurado o valor em dinheiro, a quantia até aquele limite será entregue 
ao executado, sob cláusula de impenhorabilidade.” 
 As razões do veto foram as seguintes:  
“O Projeto de Lei quebra o dogma da impenhorabilidade absoluta de todas as verbas de natureza alimentar, ao 
mesmo tempo em que corrige discriminação contra os trabalhadores não empregados ao instituir 
impenhorabilidade dos ganhos de autônomos e de profissionais liberais. Na sistemática do Projeto de Lei, a 
impenhorabilidade é absoluta apenas até vinte salários mínimos líquidos. Acima desse valor, quarenta por cento 
poderá ser penhorado. 
A proposta parece razoável porque é difícil defender que um rendimento líquido de vinte vezes o salário mínimo 
vigente no País seja considerado como integralmente de natureza alimentar. Contudo, pode ser contraposto que a 
tradição jurídica brasileira é no sentido da impenhorabilidade, absoluta e ilimitada, de remuneração. Dentro 
desse quadro, entendeu-se pela conveniência de opor veto ao dispositivo para que a questão volte a ser debatida 
pela comunidade jurídica e pela sociedade em geral. 
Na mesma linha, o Projeto de Lei quebrou o dogma da impenhorabilidade absoluta do bem de família, ao 
permitir que seja alienado o de valor superior a mil salários mínimos, ‘caso em que, apurado o valor em dinheiro, 
a quantia até aquele limite será entregue ao executado, sob cláusula de impenhorabilidade’. Apesar de razoável, a 
proposta quebra a tradição surgida com a Lei no 8.009, de 1990, que ‘dispõe sobre a impenhorabilidade do bem 
de família’, no sentido da impenhorabilidade do bem de família independentemente do valor. Novamente, 
avaliou-se que o vulto da controvérsia em torno da matéria torna conveniente a reabertura do debate a respeito 
mediante o veto ao dispositivo.” 
161 Artigo 649. 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 estas forem penhoradas". 
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proteção, mesmo que se demonstrasse a importância dos frutos civis deles decorrentes para a 

manutenção e subsistência da família. Quanto à propriedade rural, a pessoalidade decorre da 

Constituição Federal de 1988 que, no artigo 5°, inciso XXVI, diz: “a pequena propriedade 

rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora 

para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 

meios de financiar o seu desenvolvimento”. 

O inciso IX, novidade no Código de Processo Civil, a partir da Lei nº 

11.328/06, dispõe sobre a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições 

privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 

O inciso X, por sua vez, com a Lei nº 11.382/06 trouxe inovação significativa 

ao tornar impenhorável o depósito em caderneta de poupança até o valor equivalente a 40 

(quarenta) salários mínimos. Embora o Código de Processo Civil já considerasse 

impenhoráveis os soldos e vencimentos, por conta da sua nítida natureza alimentar, a 

impenhorabilidade objetivava a proteção das verbas vincendas e das recém percebidas, não 

das acumuladas em investimentos. Interpretação diversa poderia levar à absurda conclusão de 

que todos os investimentos do devedor, de qualquer valor, posto que construído com verbas 

salariais, seria impenhorável. Por isso, a impenhorabilidade do salário é admitida quando tal 

espécie de vencimento é destinada ao sustento do devedor e de sua família. Se houver sobra, 

pode ela ser guardada, e a proteção de impenhorabilidade se estende a ela, mas até o limite 

legal de 40 (quarenta) salários mínimos.  

A importância da regra decorre da mudança de perspectiva que se 

implementou. Para o devedor viver com dignidade, não basta a moradia; não basta a proteção 

de seus objetos e pertences de uso pessoal, como vestuários etc; dinheiro também é 

fundamental. Não apenas aquele que se consome no dia a dia, mas também o acumulado. 

Assim, a aplicação financeira pode significar uma gordura necessária para momentos difíceis, 

principalmente num país emergente, com constantes agruras sociais, políticas e econômicas 

que deságuam com frequência no cotidiano dos jurisdicionados. Firmou-se a proteção, porém, 

limitada ao valor de 40 (quarenta) salários mínimos. A parte excedente, porventura existente, 

é penhorável. 

Há interpretação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apenas as 

verbas mantidas em caderneta de poupança seriam impenhoráveis, observada a literalidade da 
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lei162, ou seja, se o devedor tiver dinheiro em outro tipo de aplicação financeira, este não pode 

gozar da proteção legal. 

Referida decisão, que afasta a possibilidade de extensão da impenhorabilidade 

a outros tipos de investimento, apresentou a seguinte justificativa: "É preciso destacar que a 

poupança constitui investimento de baixo risco e retorno, contando com proteção do Fundo 

Garantidor de Crédito e isenção do imposto de renda, tendo sido concebida justamente para 

pequenos investimentos destinados a atender o titular e sua unidade familiar em situações 

emergenciais, por um período determinado e não muito extenso. Outras modalidades de 

aplicação financeira de maior risco e rentabilidade – como é o caso dos fundos de 

investimento – não detêm esse caráter alimentício, sendo voltadas para valores mais 

expressivos, menos comprometidos, destacados daqueles vinculados à subsistência mensal do 

titular e de sua família". 

Não parece ser essa a melhor interpretação. O objetivo e o alcance da lei 

devem ser compreendidos por sua finalidade de preservação de um mínimo em dinheiro para 

a subsistência e segurança do devedor, independentemente do destino estratégico que se 

atribua a tal verba. Por isso, mais razoável é a posição externada pela Quarta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, a saber: "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento 

digno e de sua família, 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"163.   

A remuneração da caderneta de poupança, dependendo da política econômica 

adotada, é muito baixa. Embora tradicionalmente as pessoas de baixa renda valham-se desse 

tipo de aplicação financeira, a cada dia as pessoas estão mais informadas e procuram a melhor 

rentabilidade possível, ainda que esta possa implicar em aumento de risco. Não se pode impor 

ao cidadão a baixa rentabilidade para o desfrute da proteção de impenhorabilidade. Não faz 

sentido. 

Essas foram as modificações enunciadas pela Lei nº 11.382/06 quanto às 

hipóteses de impenhorabilidade, ditas absolutas. 

                                                             
162 REsp. 1.330.567-RS, de 16.05.2013 (DJe 27.05.2013), da Terceira Turma do STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi. 
163 REsp. 1.340.120-SP, de 18.11.2014 (DJe 19.12.2014), da Quarta Turma do STJ, Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão. 



90 
 

Dois anos depois, em 2008, outra lei, a de nº 11.694, de 12 de junho de 2008, 

acrescentou dentre os bens absolutamente impenhoráveis os recursos públicos do fundo 

partidário recebidos, nos termos da lei, por partido político164. 

Em qualquer hipótese, a impenhorabilidade não é oponível à cobrança do 

crédito concedido para a aquisição do próprio bem, por razões óbvias. A partir da Lei nº 

11.382/06, passou a constar do Código de Processo Civil regra específica nesse sentido 

(artigo 649, parágrafo primeiro), a exemplo do que consta da Lei nº 8.009/90. 

O parágrafo segundo do mesmo artigo fez constar que não se aplica a 

impenhorabilidade prevista no inciso IV (de vencimentos, soldos, salários, remunerações etc.) 

em face de credor de prestação alimentícia. Se há contraposição de interesses idênticos, entre 

credor e devedor, prevalece a posição do primeiro.  

Esses dois parágrafos, conforme observa Bruno Garcia Redondo, "positivaram 

duas regras expressas de mitigação da impenhorabilidade".165 

Por fim, o artigo 650, com a Lei nº 11.382/06, fez constar a possibilidade, à 

falta de outros bens, de penhora de frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, exceto se 

destinados à satisfação de prestação alimentícia. A redação anterior já continha tal prescrição, 

porém, em vez de fazer referência genérica à "satisfação de prestação alimentícia", 

contemplava especificamente os alimentos destinados a incapazes, mulher viúva, solteira, 

desquitada ou pessoa idosa, além de permitir a penhora, à falta de outros bens, de imagens e 

objetos de culto religioso, se de grande valor. 

Se, por um lado, a impenhorabilidade de certos bens é fenômeno antigo, com 

origem no Direito Romano, e útil para a preservação de interesses ligados à dignidade do 

executado e de sua família, de outro, há autores que repudiam com veemência a extensão da 

proteção conferida ao devedor. Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, por 

exemplo, afirmam existir um exagero no rol de bens impenhoráveis, fato que acaba 

prejudicando o comércio, que passa a depender de garantias maiores para a celebração de 

certos negócios166. 

                                                             
164 O artigo 38 da Lei 9.096, de 19.09.1995, dispõe sobre as verbas que compõem o fundo partidário: a) multas e 
penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas; b) recursos financeiros que lhe 
forem destinados por lei,em caráter permanente ou eventual; c) doações de pessoa física ou jurídica; d) dotações 
orçamentárias da União, calculadas na forma do inciso IV da regra. 
165 REDONDO, Bruno. Impenhorabilidade no projeto de novo Código de Processo Civil relativização restrita e 
sugestão normativa para generalização da mitigação. Revista de Processo I. São Paulo: Thomson Reuters, v. 
201: 221-233, 2011. p. 222. 
166 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil: execução. v. 3. 4ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 260. Afirmam os autores: "O exagero no elenco de bens a que se 
confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio 
exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, 
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Acrescente-se à crítica, atinente a tema de larga controvérsia, o fato de que a 

situação do credor é comumente ignorada pela lei. Não se busca investigar se o credor ficaria 

ou não com a dignidade comprometida se privado do bem (crédito) a que tem direito. 
 

 

2.5.3.5 Código de Processo Civil de 2015 
 

 

O novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, 

trouxe poucas modificações sobre o tema, se comparado o seu artigo 833 com o texto 

correspondente do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 649, com a redação dada pela 

Lei nº 11.382/06).  

A primeira observação relevante diz respeito ao conteúdo do caput. Foi 

retirado o advérbio "absolutamente" que antecedia a palavra "impenhoráveis". De fato, alguns 

dos incisos arrolados no dispositivo nunca se referiram a bens absolutamente, mas sim 

relativamente impenhoráveis, porque, preenchidos certos requisitos, poderiam ser alcançados 

pelo credor. Exemplo de destaque são os vencimentos, soldos, salários e remunerações, que 

podem ser alcançados pelo credor de pensão alimentícia. Rodrigo Mazzei e Sarah Merçon-

Vargas observam, a respeito do assunto, o seguinte:  

 
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 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.167 

 

Rompeu-se, assim, com a tradição pátria de dividir a impenhorabilidade 

naquelas duas classes, uma mais rígida e outra mais flexível. 

                                                                                                                                                                                              
impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 649 do 
CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da 
entidade familiar". 
167 DIDIER JR., Fredie (Coordenador geral); MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi, FREIRE, Alexandre 
(Organizadores). Novo CPC doutrina selecionada: execução. v. 5. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 511-512. 
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Os incisos I a XI do Código de Processo Civil de 1973 e do novo Codex são 

praticamente iguais. Algumas observações merecem destaque.  

A primeira diz respeito aos incisos IV (dos dois artigos correspondentes: 649 

do CPC/1973168 e 833 do CPC/2015169), que tratam da impenhorabilidade dos vencimentos, 

subsídios, soldos etc. Embora os referidos dispositivos legais das duas leis (CPC/1973 e 

CPC/2015) apresentem mesmo conteúdo, a remissão ao parágrafo terceiro existente no inciso 

IV do artigo 649 do CPC/1973 nunca surtiu efeito porque aquele parágrafo sofreu veto 

presidencial.  

O novo texto, diferentemente – apesar de repetir a regra de impenhorabilidade 

dos vencimentos, salários, remunerações etc., – faz ressalva ao parágrafo segundo que, dessa 

vez, não foi vetado. E o parágrafo segundo está redigido nos seguintes termos: "O disposto 

nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação 

alimentícia, independentemente da sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 

(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 

8°, e no art. 529, § 3°".  

Desse dispositivo decorrem três consequências importantes. 

A primeira: a impenhorabilidade de vencimentos e afins não se aplica se a 

dívida for de "prestação alimentícia, independentemente de sua origem". Quer dizer, em 

princípio, que o salário pode ser penhorado para satisfazer credores que tenham direito a 

prestação de alimentos, mas deve ser observado o referido parágrafo terceiro do artigo 529, 

que está redigido nos seguintes termos: "§ 3º - Sem prejuízo do pagamento dos alimentos 

vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do 

executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à 

parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos.)".  

A segunda: os vencimentos são impenhoráveis até o limite de 50 (cinquenta) 

salários mínimos, ou seja, eventual parte excedente, caso o devedor a perceba, será 

penhorável, não apenas para a satisfação de crédito de natureza alimentar, mas de qualquer 

espécie de crédito.  

                                                             
168 Art. 649 (CPC/73), inciso 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.  Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006.  
169 Art. 833 (CPC/15), inciso 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. 
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A terceira: tal exceção também se aplica ao inciso X, ou seja, à quantia 

depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, apesar 

de esse inciso não fazer referência expressa ao parágrafo segundo. Em outras palavras, o 

devedor de prestação alimentícia não pode se valer da impenhorabilidade da quantia 

depositada em caderneta de poupança. 

Rodrigo Mazzei e Sarah Merçon-Vargas atentam para a infelicidade da redação 

do artigo 833, § 2o170, pois o dispositivo pode dar margem ao entendimento de que o artigo 

529, § 3o seria aplicável também a penhora sobre a parte excedente aos cinquenta salários 

mínimos: 

 
A segunda exceção à regra da impenhorabilidade de remunerações, 
tratada no § 2o opera-se em caso de remunerações superiores a 
cinquenta salários mínimos, em que o valor excedente poderá ser 
penhorado. No entanto, é importante observar que a redação do § 2o 
não é das mais felizes e pode levar o intérprete à conclusão de que o 
procedimento previsto nos artigos 528, § 8o e 529, § 3o, que é próprio 
das execuções de créditos alimentares, deveria ser observado também 
nesta segunda exceção, o que não faria sentido. Assim, a despeito da 
redação do § 2o , o procedimento dos artigos 528, § 7o, e 529, § 3o não 
se aplica à hipótese de penhorabilidade da remuneração que exceder 
cinquenta salários mínimos.171 

 

Portanto, com o início da vigência do novo Código de Processo Civil, os 

vencimentos e afins do devedor passam a ser penhoráveis para a satisfação de prestação 

alimentícia, e as verbas excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos terão o mesmo destino 

para a satisfação de obrigação de qualquer natureza, e não apenas de prestação alimentícia. 

O parágrafo terceiro da Lei nº 11.382/06, que foi vetado, estava assim disposto: 

"Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, será considerado penhorável até 40% 

(quarenta por cento) do total recebido mensalmente acima de 20 (vinte) salários-mínimos, 

calculados após efetuados os descontos de imposto de renda retido na fonte, contribuição 

previdenciária oficial e outros descontos compulsórios". Diferentemente do texto que passa a 

viger, a penhora dos vencimentos era admitida percentualmente (40%), sobre os ganhos 

excedentes a vinte salários mínimos. Referido texto não chegou a entrar em vigor. 

Apesar da mudança importante que passa a integrar o direito brasileiro, dita 

"conceitualmente correta" por Rodrigo Mazzei e Sarah Merçon-Vargas, tal realidade é de 
                                                             
170 § 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. 
171 DIDIER JR., Fredie (Coordenador geral); MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi, FREIRE, Alexandre 
(Organizadores). Novo CPC doutrina selecionada: execução. v. 5. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 515. 
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aplicação prática bastante restrita pois são poucas as pessoas que desfrutam de remuneração 

tão alta no Brasil172.  

Além disso, em princípio, ainda que seja efetivamente correta a penhora de 

salários e remunerações de indivíduos que os percebem em valores bastante elevados para a 

referência média nacional, impõe-se uma dificuldade para a sua aplicação naqueles casos em 

que o ganho não obedece a um padrão de percepção linear. Os profissionais liberais, como o 

advogado, por exemplo, podem perceber em um mês valor superior aos 50 (cinquenta) 

salários mínimos, mas, pela natureza da sua remuneração, esse valor pode ser necessário para 

cobrir diversos meses que ele sabidamente não receberá qualquer valor. A lei não resolve 

tudo. Como fazer nessas situações? Esse é um exemplo de lacuna que precisa ser preenchida 

pelo juiz, considerando todos os elementos fáticos de que dispõe. 

Não menos importante é anotar que o referido parágrafo segundo do artigo 833 

do novo Código de Processo Civil faz ressalva a "prestação alimentícia, independentemente 

de sua origem". Quis o legislador enfatizar que pouco importa a origem da prestação 

alimentícia, se advém da paternidade, da maternidade, do término do casamento ou sociedade 

conjugal, do fim da união estável heterossexual ou homossexual, da relação familiar, da 

relação de trabalho ou até mesmo dos honorários advocatícios processuais, decorrentes da 

sucumbência173. Em todas as situações, aplica-se a ressalva que admite a penhora dos 

vencimentos para a satisfação de créditos alimentares. Entretanto, o fato de o credor ser titular 

de crédito de natureza alimentar não permite, evidentemente, a penhora de todo o salário 

percebido pelo devedor. Há de se atentar também para a situação do devedor, uma vez que há, 

nesse caso, contraposição de interesses iguais, pois ambos os lados têm interesse no próprio 

sustento. Didier Jr., Cunha e Oliveira, aludem à necessidade de ponderação diante desse 

cenário: 

 
Se o fundamento da impenhorabilidade é a natureza alimentar da 
remuneração, diante de um crédito também de natureza alimentar, a 
restrição há, realmente, de soçobrar. Atente-se, porém, que não será 
permitida a penhora de parcela do salário que comprometa a 

                                                             
172 DIDIER JR., Fredie (Coordenador geral); MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi, FREIRE, Alexandre 
(Organizadores). Novo CPC doutrina selecionada: execução. v. 5. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 514. 
173 O novo Código de Processo Civil expressamente confere natureza alimentar aos honorários de advogado 
decorrentes da sucumbência, conforme artigo 85, § 14: "§ 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". 
Além disso, a Súmula Vinculante 47, de 27.05.2015, do Supremo Tribunal Federal diz: "Os honorários 
advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam 
verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno 
valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 
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sobrevivência digna do executado. É preciso, mais uma vez, fazer a 
ponderação entre o direito do credor e a proteção do executado.174 

 

Apesar de o novo Código de Processo Civil igualar todas as espécies de 

alimentos, "independentemente de sua origem", é preciso analisar o assunto com desvelo. 

Nesse sentido, cabe indagar se prestação alimentícia é o mesmo que pensão alimentícia. Qual 

a razão da indagação? Parece que o ordenamento jurídico confere tratamento diverso aos 

alimentos conforme a sua origem, apesar da confusão terminológica contida nos textos legais. 

O Código de Processo Civil português apresenta solução diferente e 

interessante, nos termos do artigo 738°: 

 
Artigo 738°  
Bens parcialmente penhoráveis  
1 — São impenhoráveis dois terços da parte líquida dos vencimentos, 
salários, prestações periódicas pagas a título de aposentação ou de 
qualquer outra regalia social, seguro, indemnização por acidente, 
renda vitalícia, ou prestações de qualquer natureza que assegurem a 
subsistência do executado.  
2 — Para efeitos de apuramento da parte líquida das prestações 
referidas no número anterior, apenas são considerados os descontos 
legalmente obrigatórios.  
3 — A impenhorabilidade prescrita no n.o 1 tem como limite máximo 
o montante equivalente a três salários mínimos nacionais à data de 
cada apreensão e como limite mínimo, quando o executado não tenha 
outro rendimento, o montante equivalente a um salário mínimo 
nacional.  
4 — O disposto nos números anteriores não se aplica quando o crédito 
exequendo for de alimentos, caso em que é impenhorável a quantia 
equivalente à totalidade da pensão social do regime não contributivo.  
5 — Na penhora de dinheiro ou de saldo bancário, é impenhorável o 
valor global correspondente ao salário mínimo nacional ou, tratando-
se de obrigação de alimentos, o previsto no número anterior.  
6 — Ponderados o montante e a natureza do crédito exequendo, bem 
como as necessidades do executado e do seu agregado familiar, pode o 
juiz, excecionalmente e a requerimento do executado, reduzir, por 
período que considere razoável, a parte penhorável dos rendimentos e 
mesmo, por período não superior a um ano, isentá-los de penhora.  
7 — Não são cumuláveis as impenhorabilidades previstas nos n°s 1 e 
5. 

  

Embora inicialmente pareça que a lei portuguesa seja, nessa parte, mais 

benéfica ao devedor do que a brasileira, pois considera impenhoráveis duas terças partes do 

salário, admitindo, portanto, a penhora apenas de uma terça parte, esse benefício está limitado 

apenas a três salários mínimos se o executado não tiver outra fonte de renda e a apenas um 
                                                             
174 DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 
de. Curso de direito processual civil: execução. v. 5. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 574. 
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salário mínimo se, diferentemente, ele tiver outra espécie de receita. Por isso, a impressão é 

precipitada e falsa. O Código de Processo Civil brasileiro de 2015 determina a 

impenhorabilidade dos vencimentos em limite muito superior, conforme explicitado, qual 

seja, de cinquenta salários mínimos. 

Outra observação relevante que pode ser feita, em relação ao citado artigo da 

lei portuguesa, diz respeito à ponderação. O item de n° 6 permite ao juiz a ponderação, em 

face das circunstâncias do caso, para reduzir a parte penhorável dos rendimentos, por período 

não superior a um ano. Caso, por exemplo, o executado passe por alguma enfermidade e 

dependa, por essa razão, de porção mais significativa de seus rendimentos, tal fato pode ser 

um elemento relevante para o juiz considerar e ponderar para efeito de aumento do montante 

impenhorável do salário. 

No Brasil, a Lei nº 8.009/90 admite a penhora do imóvel residencial do 

devedor para a satisfação de pensão alimentícia (artigo 3º, inciso III). A propósito, esse inciso 

teve a sua redação modificada pelo novo Código de Processo Civil. Originalmente, dizia o 

inciso "pelo credor de pensão alimentícia" e agora passará a viger assim: "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". O destaque que se pretende dar nessa parte não é quanto àquilo que 

foi acrescentado, mas sim à reafirmação da pensão, e não prestação, alimentícia. 

Em outras palavras, a pensão alimentícia, e não a prestação alimentícia, 

constitui exceção à impenhorabilidade do bem de família. Se o crédito tem natureza alimentar, 

mas não é de pensão, então não cabe a referida constrição. E a própria Lei nº 8.009/90 admite 

a conclusão desenvolvida aqui, pois o crédito decorrente da relação de trabalho, ainda que do 

empregado doméstico175, não mais faz parte das exceções contidas no artigo 3º daquela Lei. E 

não se pode negar que o crédito advindo da relação de trabalho tem inequívoca natureza 

alimentar. A Constituição Federal vigente é expressa quanto a isso, no artigo 100, § 1º, com 

redação dada pela Emenda Constitucional 62 de 2009: "Os débitos de natureza alimentícia 

compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas 

complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, 

fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e 

serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no 

§ 2º deste artigo".  
                                                             
175 A Lei Complementar 150, de 1º de junho de 2015, revogou expressamente o inciso I do artigo 3º	  da	  Lei	  
8.009/90.	  
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Assim, a Lei nº 8.009/90 admite a penhora do bem de família para certos 

créditos de natureza alimentar (pensão), mas para outros (salário) não permite. Há créditos de 

natureza alimentar considerados mais relevantes do que outros, fato que permite concluir ser a 

prestação de natureza alimentar gênero, enquanto a pensão alimentícia é espécie. A 

prestação pode ser única; a pensão pressupõe periodicidade, como aquela devida pelo pai, 

destinada ao sustento do filho. 

A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXVII,  diz que "não haverá prisão 

civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de 

obrigação alimentícia [...]". A obrigação alimentícia a que se refere o texto constitucional são 

aquelas decorrentes do artigo 1566, incisos III e IV176 e 1694177 do Código Civil. Essa é a 

opinião de Yussef Said Cahali, que destaca o caráter coercitivo da prisão e, por esta razão, a 

necessidade de sua aplicação de forma excepcional178. Apesar de a própria Constituição 

Federal conferir natureza alimentar ao crédito decorrente da relação de trabalho, conforme 

examinado, não se admite a prisão do empregador por inadimplemento de dívida trabalhista. 

A súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, de 2005, com o mesmo 

raciocínio, dispõe: "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no 

curso do processo"179. 

Por essa razão que se formulou a indagação inicial. O parágrafo segundo do 

artigo 833 do novo Código de Processo Civil, ao rezar que a impenhorabilidade dos 

vencimentos e similares não se aplica contra créditos de prestação alimentícia, 

"independentemente de sua origem", o faz com o espírito de englobar todo crédito de natureza 

alimentar, num sentido amplo, ou apenas aos alimentos, em sentido estrito? Aparentemente, a 

melhor interpretação, apesar da expressão genérica utilizada pelo Código de Processo Civil, é 

de que apenas os alimentos stricto sensu estariam em posição privilegiada, a permitir a 

penhora dos vencimentos, seguindo o mesmo rumo da Lei nº 8.009/90, embora ali seja 

inequívoca a expressão utilizada ("pensão alimentícia"). 

                                                             
176 Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: III - mútua assistência; IV - sustento, guarda e educação dos 
filhos. 
177 Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que 
necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de 
sua educação. 
178 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 1005. 
179 O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 528, § 7o, seguiu a mesma orientação da Súmula referida:"O 
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações 
anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 
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Feitas estas observações a respeito das modificações mais relevantes trazidas 

pelo novo Código de Processo Civil, cabe, por fim, lembrar que, além de todo o exposto, foi 

inserido o inciso XII no rol de bens impenhoráveis, com os seguintes dizeres: "os créditos 

oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, 

vinculados à execução da obra". 

 

2.5.4 Considerações críticas 

 
No presente tópico, serão apresentadas algumas considerações e críticas, 

não exaustivas, sobre as hipóteses de impenhorabilidade que decorrem da vontade e também 

sobre aquelas que dimanam diretamente da lei. O objetivo não é o de apontar uma solução 

definitiva, incumbência que deve ser conferida aos mais sábios e experientes, mas o de sugerir 

o início de reflexões mais detidas sobre os problemas que se expõem. 

 
 

2.5.4.1 Críticas a respeito das impenhorabilidades decorrentes da vontade 
 

De acordo com o que se examinou, todos os bens do devedor, com exceção 

daqueles considerados impenhoráveis, podem ser alcançados pelo credor em processo 

executivo para a satisfação de seu crédito, conforme apurada redação do artigo 789 do novo 

Código de Processo Civil180. Logo, a regra é a penhorabilidade, e a impenhorabilidade 

constitui exceção.  

A maior parte dos casos de impenhorabilidade previstos no ordenamento 

jurídico, especialmente quando o devedor é pessoa natural, existe para a proteção deste, em 

respeito à sua dignidade e à preservação de um mínimo que lhe permita sobreviver ou exercer 

sua atividade profissional (daí a razão de a lei estabelecer a impenhorabilidade dos 

instrumentos de trabalho). A dignidade da pessoa humana é um tema bastante em voga 

atualmente, mas para efeito de responsabilidade patrimonial, muitas normas no Brasil, 

anteriores à Constituição Federal de 1988, já demonstravam preocupação nesse sentido, a 

exemplo do Regulamento 737, de 1850.  

Há situações, conforme examinado, em que a impenhorabilidade decorre da 

vontade do próprio interessado (bem de família voluntário), ou de terceiro (bens doados ou 

                                                             
180 Art. 789.  O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas 
obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. 
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contemplados em testamento com cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade). 

Embora sejam nobres os propósitos de proteção do patrimônio de um indivíduo, sob 

determinados aspectos, se analisada a questão sob outro prisma, as consquências podem ser 

injustas ou até ruinosas para o outro polo da relação obrigacional, posição ocupada pelo 

credor.  

Cabe indagar e refletir se são mesmo adequadas e justas as regras que 

permitem o ajuste da impenhorabilidade por ato de vontade, como ocorre com o bem de 

família voluntário, para resguardar o indivíduo (que futuramente venha a se tornar devedor). 

Segundo esse instituto, o imóvel assim destinado passa a ser impenhorável, 

sendo a penhorabilidade admitida apenas em situações excepcionais, a saber: por dívidas 

relativas a tributos do próprio imóvel e despesas de condomínio. As dívidas de prestação 

alimentícia, por exemplo, ficam excluídas das exceções, de modo que o credor alimentar não 

tem acesso à constrição do imóvel do devedor, ainda que seja de valor extraordinariamente 

alto. Parece não ser justa a previsão legal tal como está.  

A propriedade do imóvel não é mais importante do que os alimentos 

reclamados pelo credor em face do proprietário. Não há espaço para a argumentação de que a 

propriedade é protegida porque assegura a moradia, direito social constitucionalmente 

protegido. Se o devedor de alimentos tem receita significativa, por exemplo, pode morar em 

imóvel de terceiro, alugado para tanto, caso venha a perder a sua propriedade, sem que com 

isso tenha a sua dignidade comprometida.  

É verdade que, em contraponto à afirmação feita no parágrafo anterior, poderia 

ser suscitado o argumento de que, se o devedor tem receita significativa, não haveria 

necessidade de penhora do imóvel residencial, pois a constrição poderia incidir sobre seus 

ganhos. É vero. Mas no Brasil é relativamente comum a reprovável conduta de ocultação de 

bens ou receitas, por devedores contumazes, não apenas com o objetivo de frustrar credores 

mas também com o propósito de sonegação fiscal. Não é incomum, assim, o indivíduo residir 

em casa ou apartamento de excelente padrão, amparado pela impenhorabilidade em relação a 

tal imóvel, sem no entanto ostentar outros bens sobre os quais poderia incidir a constrição 

judicial. É nesses casos que pode ser relevante, ou mesmo imprencindível, a penhora do 

imóvel para possibilitar ao credor o recebimento de seu crédito. Será que o direito à 

propriedade, por força do bem de família voluntário, deve mesmo prevalecer, em prejuízo do 

crédito de natureza alimentar? Parece-nos que não.  

Da mesma forma, não é justo que alguém, beneficiado pela impenhorabilidade 

previamente instituída, após cometer ato ilícito e gerar danos de diversas naturezas a pessoa 
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sabidamente pobre, fique imune à responsabilidade apenas porque, antecipadamente, 

resguardou o seu patrimônio. Como fica a vítima? É razoável a resposta legal para tal 

situação? 

Assim, embora seja legítima a proteção patrimonial, não apenas porque 

expressamente prevista no ordenamento jurídico, mas principalmente em função do seu 

caráter de efetivação de direitos fundamentais do ser humano, a lei peca por não levar em 

consideração a situação subjetiva da contraparte. Casos excepcionais devem ser tratados com 

excepcionalidade. O débito apenas existe em função do seu correspondente crédito. Se de um 

lado há um devedor, é porque do outro há um credor. O credor não pode ser visto como uma 

espécie alienígena que invade, nocivamente, a esfera patrimonial do devedor. Não é assim. 

Um crédito está amparado em um direito, assim considerado também pelo ordenamento 

jurídico. Há uma razão legítima que dá origem ao crédito. Pode ser um contrato de 

empréstimo, pode ser o inadimplemento que gerou perdas e danos, pode decorrer da 

obrigação de prestar alimentos, pode advir de um ato ilícito praticado pelo devedor, enfim, há 

uma enormidade de origens, as mais variadas, todas absolutamente legítimas a justificar o seu 

nascimento. 

É importante lembrar tais obviedades porque não raras vezes os textos 

legislativos, e também os doutrinadores, dão a impressão de que o crédito é uma mazela 

social. Não é. O credor não passa a ostentar tal condição por acaso, como se fosse o crédito 

um prêmio de loteria que, por outro lado, desafortunadamente atinge o devedor. Como se 

disse, o crédito tem uma causa, e a falta de pagamento da dívida, em princípio, promove o 

enriquecimento injusto do devedor. Assim, também por essa razão as dívidas devem ser 

quitadas. O cumprimento da obrigação deve ser integral e, se originada de contrato, devem ser 

observados a forma e o prazo ajustados. Quanto maior o índice de adimplemento das 

obrigações em uma sociedade, independentemente da sua origem, maior a segurança dos 

jurisdicionados, de forma geral. Maiores também são os incentivos de investimento, a 

propiciar um desenvolvimento econômico-social sustentável e saudável, que a todos 

beneficia. 

Em síntese, se o objetivo é a proteção de direitos subjetivos, assegurados 

também, mas não somente, pela Constituição Federal, então não se pode conferir ao indivíduo 

uma proteção que decorra da vontade, nos moldes atualmente existentes, em prejuízo de outro 

indíviduo que, muitas vezes, não se tornou credor por vontade sua. Ao menos para dívidas de 

determinadas naturezas. Em princípio, o benefício do devedor (com a impenhorabilidade) 

representa a desventura do credor; logo, é necessário que haja, ao menos para os hard cases, 
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uma abertura para o exame das circunstâncias do caso concreto, bem como das situações 

subjetivas envolvidas, para, somente assim, identificar se é possível ampliar ou restringir as 

hipóteses de penhorabilidade e impenhorabilidade previstas na lei. 

Foram expostas acima algumas das situações absolutamente incoerentes no 

plano infraconstitucional que merecem correção legislativa. Tais incongruências acabam por, 

de certa forma, afrontar a própria Constituição Federal. Basta lembrar que o crédito alimentar 

é destacado logo no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, que arrola direitos e 

garantias fundamentais, para fazer constar a possibilidade de prisão civil em caso de 

inadimplemento. Ora, se é possível até mesmo a restrição de liberdade do devedor alimentar 

faltoso, não parece conveniente a manutenção da impenhorabilidade do bem de família 

voluntário, principalmente de imóveis suntuosos. Mesmo considerando que no momento da 

sua instituição ainda não houvesse obrigação inadimplida, requisito aliás indispensável para a 

plena eficácia do instituto.  

Em suma, há situações excepcionais, de ocorrência não tão raras no cotidiano, 

a merecerem tratamento diferente daquilo que preconiza a letra fria da lei. Admitir o contrário 

seria o mesmo que sobrelevar as normas infraconstitucionais, permitindo a sua 

preponderância em detrimento de direitos constitucionalmente assegurados. 

Não se pretende sustentar, com tais palavras, a impossibilidade de ajustar a 

impenhorabilidade por ato de vontade, mas reafirmar que há limites para a efetividade de tal 

medida, não sendo exagero reconhecer a existência de certa discrepância entre aquilo que 

consta da lei e o que seria razoável dispor a esse respeito. Não apenas levando em 

consideração direitos e garantias constitucionais, mas a própria preferência 

infraconstitucional, expressada, por exemplo, no instituto do bem de família voluntário, com 

relação à ausência de mais exceções à impenhorabilidade. É importante repetir: não há razão 

para proteger a moradia do devedor em detrimento dos alimentos do credor; outras situações, 

como as decorrentes de ato ilícito, podem também recomendar a revisão das regras 

positivadas no ordenamento jurídico. 

Para corroborar o exposto acima, é oportuno fazer referência, mais uma vez, ao 

artigo 928 do Código Civil181. O Código Civil passou a permitir, com o referido artigo, que os 

incapazes sejam atingidos pelos efeitos da responsabilidade patrimonial, observados certos 

requisitos, se causarem danos a terceiros. O legislador não limita essa possibilidade aos 
                                                             
181 "Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem 
obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar do 
necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem." 
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relativamente incapazes; diz apenas "incapazes". Logo, se não há distinção legal, o intérprete 

não está autorizado a fazê-la. Todos os incapazes, portanto, inclusive aqueles que o são de 

forma absoluta (artigo 3º do Código Civil) podem experimentar tal consequência182. Ora, se 

aqueles que não têm absolutamente qualquer discernimento podem ser alcançados para 

responder patrimonialmente, observadas certas circunstâncias previstas em lei, por muito 

maior razão as pessoas capazes que tenham bens não podem ser excluídas do pagamento de 

toda e qualquer dívida, apenas porque agiram de forma acautelatória ao instituir o bem de 

família voluntário. Ou porque tenham recebido bens gravados com a cláusula de 

inalienabilidade ou impenhorabilidade. 

O Código Civil, se aplicado em sua literalidade quanto ao bem de família 

voluntário ou quanto aos bens clausulados, tem firme potencial para afrontar preceitos de 

ordem constitucional, por escantear das exceções de impenhorabilidade créditos de natureza 

tão ou mais relevante que a moradia propugnada pelo instituto. Daí advém o questionamento 

que ora se faz. 

Michel Miaille faz a seguinte advertência a respeito desse tipo de reflexão: "Se 

a ciência jurídica apenas nos pode dizer como essa regra funciona, ela encontra-se reduzida a 

uma tecnologia jurídica perfeitamente insatisfatória. Temos direito de exigir mais dessa 

ciência, ou melhor, de exigir coisa diversa de uma simples descrição de mecanismos"183. 

Os institutos jurídicos de direito privado vêm sendo repetidos ao longo da 

história, porém, em muitos casos, sem a devida adaptação para a atualidade, para as mudanças 

sociais que impõem a sua reformulação. 

Por fim, não apenas sobre o instituto do bem de família voluntário e sobre os 

bens clausulados devem os juristas refletir. Os negócios jurídicos processuais, que dizem 

respeito à responsabilidade patrimonial, também devem ser avaliados e submetidos ao 

controle de validade, observando-se a função social do contrato.  

Parece não haver, ao menos nessa parte, importância prática na discussão em 

torno da natureza jurídica do negócio processual, se seria material, processual, ou mista. 

Antonio do Passo Cabral, sobre isso, diz o seguinte: "O regime das invalidades no Brasil é 

prova de que requisitos formais previstos em normas materiais e processuais podem ser 

                                                             
182 Apesar de o artigo 3º do Código Civil ter sido revogado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, parece-nos que embora não se possa mais rotular o deficiente mental de incapaz, 
ainda continua sendo aplicável referida regra àqueles que têm discernimento reduzido por deficiência.    
183 MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao direito. 2ª ed. Lisboa: Estampa, 1989. p. 23. 
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conjugados e aplicados harmonicamente"184. Assim, um negócio processual que permita a 

penhora de determinado bem, considerado impenhorável por lei, pode ser considerado 

inválido se prejudicar interesse que comprometa a dignidade de uma parte que o ajustou em 

condição de vulnerabilidade. 

Essa situação parece ser de menor gravidade, pois, conforme já exposto, o 

artigo 190, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 possibilita o controle pelo 

juiz da validade dos negócios abusivos ou celebrados em desproveito de parte que apresente 

manifesta vulnerabilidade. 

 

 

2.5.4.2 Críticas a respeito das impenhorabilidades decorrentes da lei 
 

As hipóteses de impenhorabilidade que decorrem da vontade são de menor 

importância para o presente estudo, principalmente porque menos frequentes. Importam mais 

as hipóteses de impenhorabilidade determinadas pela lei, sem preexistência de ato volitivo da 

pessoa interessada, porque revelam, de maneira mais exata, preferências político-legislativas 

no confronto de direitos subjetivos e interesses contrapostos entre credor e devedor. Diz-se 

preferência porque toda vez que a lei imprime a impenhorabilidade a um bem do devedor, o 

faz em prejuízo real ou potencial de seu credor. 

Assim, merecem ser examinadas criticamente as hipóteses de 

impenhorabilidade do bem de família legal, além daquelas resultantes do Código de Processo 

Civil, já referidas nos tópicos anteriores.  

A Lei nº 8.009/90 impõe a impenhorabilidade do imóvel residencial, sem limite 

de valor, sendo impenhorável tanto a moradia simplória, de preço modesto, quanto a mansão, 

de valor mais expressivo, independentemente de qualquer ato formal do interessado. Trata-se 

de uma proteção automática conferida pela lei ao devedor e sua família. 

Tal lei, no entanto, conforme referido antes, afasta a impenhorabilidade em 

certas situações, conforme prescreve seu artigo 3º, a saber, se o processo for movido: a) pelo 

titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, 

no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; b) pelo 

credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário 
                                                             
184 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais: entre publicismo e privatismo. 2015. 308 f. Tese 
(Livre Docência) - Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
p. 88. 
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que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos 

responderão pela dívida (redação dada pela Lei nº 13.144/2015); c) para cobrança de 

impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; 

d) para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela 

entidade familiar; e) por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de 

sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens; f) por 

obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (que corresponde ao inciso 

VII, incluído pela Lei de Locação de Imóveis Urbanos, Lei nº 8.245/1991). 

Quanto ao credor trabalhista, especificamente o empregado da própria 

residência, houve significativa alteração de rumo recentemente, pois antes, com fundamento 

no inciso I do artigo 3º da Lei nº 8.009/90, também ele poderia pretender a penhora do bem de 

família de seu empregador. Entretanto, tal inciso foi expressamente revogado pela Lei 

Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015. Os demais empregados do empregador 

inadimplente, que não exercem a sua atividade na própria residência do devedor, nunca 

puderam pretender tal penhora e nada mudou a esse respeito.  

Pois bem, essas são as hipóteses de exceção à impenhorabilidade previstas na 

Lei nº 8.009/90. Sobre elas, parece pertinente tecer algumas considerações. 

Entre proteger o credor, assegurando a penhora do imóvel residencial para 

prestigiar a satisfação do crédito, ou o devedor, para lhe proteger a propriedade sobre o bem e, 

consequentemente, a sua moradia, a lei tem de fazer a escolha. Escolher significa eleger qual 

bem jurídico é mais relevante. É uma opção, como se disse, que revela a preferência por um 

lado em detrimento de outro.  

Tal conflito de interesses pressupõe necessariamente a existência de um 

crédito. E esse crédito pode ser satisfeito ou não, a depender apenas da escolha feita pela lei. 

Não procede, ao menos do ponto de vista prático, a afirmação de que a impenhorabilidade de 

um determinado bem do devedor não extingue o crédito, que permanece vivo até o advento do 

pagamento; e assim o credor não seria prejudicado com tal invulnerabilidade patrimonial. Tal 

raciocínio não vinga porque, muitas vezes, a discussão incidente sobre a penhorabilidade ou 

não de determinado bem apenas se desenvolve no processo judicial, por ser aquele o único 

bem existente no patrimônio do devedor. Assim, imprimir a impenhorabilidade a um dado 

bem pode ser o mesmo que eliminar a chance de o credor receber aquilo a que tem direito. 

O assunto é extraordinariamente complexo. Não apenas a função dos bens do 

devedor deve ser considerada relevante, mas também a espécie de crédito que o credor tem. A 

sua natureza também varia. E a partir dessas variações, somadas a outros fatores, podem ser 
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extraídas soluções adequadas para dirimir a colisão entre as posições do credor e do devedor, 

que se antagonizam. Assim, se tem direito a pensão alimentícia, o credor pode penhorar o 

imóvel residencial (bem de família legal) do devedor; se o seu crédito, diferentemente, 

decorre de contrato de mútuo, não pode a penhora incidir sobre o bem de família. Deve 

necessariamente buscar outros bens no patrimônio do devedor ou responsável. 

A propósito, convém reproduzir mais uma vez, com a vênia do leitor, citação 

feita por Perlingieri, reproduzida no início do presente estudo: “para cada ordem de interesses 

deve ser individuada, sem preconceitos, a normativa a ser aplicada mediante um autônomo e 

unitário procedimento de interpretação e de qualificação do fato causativo, dos seus efeitos, 

voluntários e/ou legais, respeitando as peculiaridades e os reais interesses e valores 

envolvidos”185.  

Tal individuação parece ter sido observada pela Lei nº 8.009/90, que fez 

escolhas. O mesmo foi observado pelo Código de Processo Civil. Porém, é preciso examinar 

essas escolhas criticamente, questionando-as, e compreender que, talvez, apesar da tradição e 

de equivalentes consagrados no direito estrangeiro, por sua incoerência ou incongruência, 

inúmeros são os transtornos e problemas que surgem: ora com injustiças, se feita a aplicação 

literal do que determina a lei, intrinsecamente considerada, ora por estarem as regras 

infraconstitucionais em desarmonia com preceitos constitucionais. 

Daí decorre a importância da análise crítica de institutos consagrados, como o 

do bem de família. Direito e lei não têm o mesmo significado. Enquanto o primeiro busca o 

justo, a segunda tem a finalidade precípua de regular os inúmeros fatos do cotidiano. 

Francesco Alcaro, a esse respeito, observa que a lei pode facilmente ser ultrapassada pela 

evolução da vida em sociedade, em constante mutação, principalmente nessa época de 

globalização186. 

Algumas indagações apresentam-se como preliminares quanto ao caminho que 

deve ser seguido. O que a lei deve determinar a respeito da impenhorabilidade dos bens? Um 

bem deve ser considerado impenhorável apenas em razão da função que ele tem, como o 

imóvel (moradia), o salário (alimentos), o instrumento de trabalho (a possibilidade de gerar 

receita) etc.? Ou deve ser protegida determinada quantidade de bens no patrimônio do 

indivíduo, independentemente da função a eles atribuída? O bem de família legal deve ser 
                                                             
185 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3ª ed. Trad. Maria 
Cristina De Cicco. Rio de Janeiro-São Paulo-Recife: Renovar: 2007. p. 209/210. 
186 "Il ritmo con cui nuovi interessi si affaciano sulla scena sociale e giuridica richiede continue modificazioni 
del sistema: più accelera il cambiamento della realtà economica, scientifica, sociale, più breve e precaria è la 
vitalità delle norme giuriche. E si consideri tutto ciò, oggi, nell'epoca della 'globalizzazione'" (ALCARO, 
Francesco. Diritto privato. 2ª ed. Firenze: Cedam, 2015. p. 5). 
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considerado impenhorável, independentemente de seu valor? A perquirição sobre o que seria 

mais adequado parece ter sentido porque o dinheiro pode proporcionar todo o conforto, útil à 

preservação da dignidade, independente de estar aplicado na aquisição de um imóvel ou de 

móveis para compor a residência. Em outras palavras, ninguém precisa ter o domínio, a 

propriedade de bem móvel ou imóvel para viver dignamente.  

O dinheiro, isoladamente, é suficiente para proporcionar a tal vida digna. Seja 

ele proveniente de um bom salário, seja ele fruto (civil) de aplicação financeira, seja ele 

rendimento de aluguel. Mais do que isso, o dinheiro sustenta toda a dignidade que esteja 

atrelada a bens materiais, independentemente de existir propriedade. Nem por isso considera-

se o dinheiro impenhorável. Ao contrário, é o primeiro bem a sofrer a constrição na ordem de 

preferência legal (artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015).  

Para a ilustração do que se pretende considerar, propõe-se a análise da situação 

patrimonial hipótetica de dois indivíduos, cada qual com sua própria família. O primeiro 

comprou um imóvel de um milhão de reais, no qual reside com seus familiares, não tendo 

outros bens passíveis de penhora. O segundo, diferentemente, ainda não havia adquirido seu 

imóvel próprio porque ainda estava amealhando recursos para tanto. Contava o segundo 

indivíduo com metade daquele valor do primeiro: apenas quinhentos mil reais. Se, porventura, 

esses indivíduos se tornarem devedores no mesmo dia e pela mesma razão, a sorte de um será 

diferente da sorte do outro quanto à responsabilidade patrimonial. O primeiro, tendo adquirido 

imóvel utilizado para a sua residência, goza da proteção decorrente da impenhorabilidade (ou 

seja, enquanto a situação perdurar, não haverá, sob o aspecto prático, diminuição patrimonial 

do devedor); o segundo, porque circunstancialmente ainda não havia comprado seu bem de 

raiz, terá sorte diversa. Note-se o seguinte: no primeiro caso, mesmo o primeiro indivíduo 

tendo o dobro de bens, considerado o valor do imóvel, do que o segundo possui, ele será 

privilegiado, enquanto o segundo, não. Para tornar ainda maior o desconforto, mais três 

elementos podem ser acrescentados ao exemplo: a) a dívida do primeiro indivíduo era de 

apenas cem mil reais (10% do valor de seu imóvel), enquanto a do segundo era de trezentos 

mil reais (60% do valor de sua aplicação financeira, que seria destinada também à aquisição 

de um imóvel residencial); b) os juros provenientes da aplicação financeira eram importantes 

para a a subsistência do segundo indivíduo e de sua família; e c) o primeiro indivíduo era 

funcionário público e, por essa razão, gozava de certa estabilidade; e o segundo estava 

desempregado. 

No cenário acima imaginado, prestigia-se o primeiro indivíduo apesar do 

seguinte fato: se ele tivesse o seu imóvel penhorado para quitar a sua dívida, e o seu bem 
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imóvel fosse alienado por valor de mercado, o seu patrimônio sofreria redução de apenas dez 

por cento e ainda lhe sobrariam novecentos mil reais para a aquisição de outro imóvel a 

propiciar-lhe moradia e assegurar-lhe a consequente dignidade. Acrescente-se que, como 

funcionário público e gozando de estabilidade, poderia com relativa facilidade recuperar o 

desfalque experimentado, frise-se, para pagamento de uma dívida que ele mesmo contraiu. 

Enquanto isso, o segundo indivíduo, desempregado, perderia sessenta por cento de seu 

patrimônio, que já era significativamente menor, seria tolhido do direito de percepção dos 

juros (que representavam a integralidade de sua receita mensal) e lhe restariam duzentos mil 

reais, fadados a desaparecer em pouco tempo se não fosse radicalmente alterado seu padrão de 

vida. Além de se distanciar ainda mais da almejada meta de aquisição de imóvel próprio. 

Não se pretende destacar exageradamente as peculiaridades pessoais de cada 

um, como o fato de o primeiro indivíduo estar empregado e o segundo, não. O Direito, 

principalmente o privado, não pode corrigir todas as desigualdades sociais. Nem tem essa 

função. Apenas examina-se a situação patrimonial e a função desempenhada por seus 

respectivos bens no caso exemplificado. Um dos sujeitos usava o imóvel para morar; o outro, 

porque ainda não tinha adquirido um bem dessa natureza, fazia uso dos juros para a sua 

sobrevivência. Em um caso a lei protege o devedor e no outro, não. São justas as soluções 

legais? É importante observar, mais uma vez, que os rendimentos da aplicação financeira 

naquela hipótese tinham destinação de natureza alimentar. E, certamente, nenhum juiz se 

arriscaria a considerar impenhorável o dinheiro aplicado, ao menos na parte excedente aos 

quarenta salários mínimos. 

Se há essa resistência em relação à extensão interpretativa da função que o 

dinheiro desempenha no caso concreto, o mesmo não se verifica quanto ao imóvel que não é 

utilizado para a moradia. Curioso, pois tanto o artigo 1712 do Código Civil187 quanto o artigo 

5° da Lei nº 8.009/90188, que tratam respectivamente dos bens de família voluntário e legal, 

exigem que o imóvel seja destinado a moradia para proporcionar o benefício da 

impenhorabilidade. A Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça189, no entanto, mitigou tal 

exigência legal. Quer isso dizer, apesar de o imóvel não servir de moradia ao devedor, pelo 

                                                             
187"Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e 
acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja 
renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família". 
188 "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". 
189 "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." (Corte Especial, em 
28.06.2012) 
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fato de estar alugado a terceiro, se os valores percebidos a título de aluguel revertem para o 

custeio da moradia ou da subsisência do executado, então a impenhorabilidade do bem 

continua hígida. 

Cabe indagar: qual a diferença entre essa situação e aquela concebida no 

exemplo? A resposta é: nenhuma. Não há diferença técnica nem mesmo segundo a 

classificação que se atribui aos bens, pois ambas as verbas são frutos civis (os juros da 

aplicação financeira e os valores percebidos a título de aluguel). Parece haver um verdadeiro 

fetiche legislativo, acompanhado pela jurisprudência, para a proteção do direito de 

propriedade do executado, independentemente do tão propalado direito à moradia. A Súmula 

486, referida, que é relativamente recente, não infirma a ilação; ao contrário, a confirma. 

Do exame dessa Súmula 486, pode-se identificar uma tendência, ao menos sob 

o aspecto da responsabilidade patrimonial, de desconsideração da moradia como requisito 

indispensável à manutenção da impenhorabilidade. Ampara-se, nesse caso, o direito de 

propriedade destacado da moradia ou do domicílio.  Poderia ser suscitado o argumento, 

contrário ao que se afirma aqui, de que não é bem assim, pois a Súmula 486 condiciona a 

manutenção da impenhorabilidade à demonstração de que a renda obtida com a locação seja 

revertida para a subsistência ou moradia da família do executado. 

Sobre esse aspecto, podem ser feitas duas considerações importantes: a) não é 

simples fazer essa demonstração de que determinados frutos civis (aluguéis) são revertidos 

para a moradia da família, e em grande parte das vezes ela é passível de questionamento 

quanto ao critério para se atingir tal conclusão. Apresenta-se um exemplo ordinário para 

ilustrar o que se afirma: um casal tem um imóvel, mas não mora nele porque está alugado. 

Esse casal aufere, a título de locação, a importância de cinco mil reais. Além disso, o homem 

e a mulher trabalham e auferem, cada um, mais cinco mil reais. Ou seja, a renda total familiar 

é de quinze mil reais. Esse casal tem três filhos menores e mora em imóvel alheio: para tanto 

pagam, a título de aluguel, o montante de, coincidentemente, cinco mil reais. Pergunta-se: 

cabe a interpretação de que os cinco mil reais que esse casal recebe pelo aluguel do imóvel 

próprio a terceiro são os mesmos destinados ao outro aluguel, do imóvel em que moram? O 

dinheiro é fungível, obviamente. Sem entrar na questão sobre o que deve a lei prever ou 

deixar de prever nesse caso, dinheiro não tem marca identificatória para possibilitar o 

rastreamento e saber se o montante auferido tem como destino o pagamento de aluguel, ou a 

viagem de férias da família, ou a compra de uma geladeira; b) a segunda observação, mais 

relevante, diz respeito à audácia interpretativa da Súmula 486. Conforme examinado, o 

executado tem a possibilidade de demonstrar que o produto do aluguel de seu imóvel reverte 
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em proveito de sua moradia, em outro local. Mas aquela Súmula diz mais do que isso: ela 

permite ao executado demonstrar que aquele rendimento reverte para a sua subsistência. Daí a 

referida audácia. Exceção feita ao salário e demais remunerações vinculadas ao exercício de 

uma atividade, portanto de uma contraprestação, a lei nunca imprimiu a tarja de 

impenhorabilidade a determinado bem apenas porque ele gera frutos civis (rendimentos) ao 

indivíduo, ainda que importantes para a sua subsistência. 

A interpretação do Superior Tribunal de Justiça parece, ao menos em princípio, 

sintonizada com as normas constitucionais que amparam a subsistência e proíbem seja o 

cidadão tolhido dos recursos indispensáveis à sua manutenção; mas é contrária à literalidade 

da lei. 

Remanesce a indagação: por qual razão é comum tal extensão interpretativa da 

impenhorabilidade ao imóvel de propriedade do executado e não à aplicação financeira que 

lhe rende juros? Somente a propriedade de bem imóvel deve gozar da proteção? Ou seria mais 

justo que todos tivessem direito a um "patrimônio mínimo", independentemente de os bens 

estarem concentrados em imóvel ou móveis que guarnecem a residência, ou ainda em outros 

considerados impenhoráveis pelo Código de Processo Civil? Tais questionamentos parecem 

pertinentes, pois se o Superior Tribunal de Justiça compreende que um imóvel é 

impenhorável, mesmo o executado nele não residindo, apenas porque a receita por ele 

proporcionada é relevante para a sua subsistência (ou moradia), abre-se espaço para a 

demonstração de que, em vez de um, o executado é proprietário de dois ou mais imóveis, de 

menor valor, mas que a soma dos aluguéis de todos eles é fundamental para a sua 

subsistência. Como resolver?  

Por essas e outras razões fez-se a afirmação de que a forma como o assunto 

está disciplinado no ordenamento jurídico é discrepante e incongruente. Será mesmo que um 

indivíduo deve merecer proteção de impenhorabilidade apenas levando-se em consideração a 

forma como distribuiu suas riquezas em determinadas espécies de bens? Será mesmo que há 

diferença entre dois indíviduos, de igual patrimônio, que tenham, um deles, adquirido imóvel 

residencial, e outro, aplicado em instituição financeira? Essa aplicação, é relevante repetir, 

tanto pode servir para render juros, como pode o indivíduo ter também a pretensão de, no 

futuro, adquirir imóvel próprio residencial.  

Parece haver certa anomalia, pois todos são iguais perante a lei, e deve ser 

preservada a liberdade de cada um para investir seus recursos como bem lhe aprouver, seja 

em bem imóvel residencial ou, não sendo conveniente tal investimento, pelas mais variadas 

razões, em outras opções, como ações (que conferem dividendos), aplicações financeiras etc. 
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que também possam ser relevantes para a construção ou manutenção de uma vida digna. 

Atualmente, essa liberdade não existe. Se um indivíduo optar por não imobilizar seus recursos 

em imóvel residencial, pode sofrer a penhora dos valores excedentes a quarenta salários 

mínimos. Diferentemente, se investir em imóvel residencial, não há limite de valor para a 

proteção. 

Talvez, por essa razão, seja conveniente amadurecer a ideia de se estipular 

efetivamente um "patrimônio mínimo", com limites bem definidos, ou ao menos se 

estabelecer um teto máximo para a proteção de impenhorabilidade com relação ao bem 

imóvel residencial, como a propósito já se tentou fazer no Brasil, sem êxito190. O fato de não 

haver limite de valor para o bem de família legal também é outro aspecto que pode gerar certo 

desconforto. Leonardo Greco, há algum tempo já observava a injustiça da regra: 

 
Apesar das exceções a essa impenhorabilidade, prescritas no artigo 3º 
da lei específica, a meu ver essa disposição protege indevidamente o 
devedor, permitindo-lhe manter padrão elevado de vida familiar e 
reter patrimônio imobilizado em detrimento do pagamento do seu 
credor.191 

 

De fato, ainda que se conceba a proteção a um patrimônio mínimo, ainda que 

se admita, no âmbito das relações privadas, a incidência do mínimo existencial na 

confrontação entre interesses do credor e do devedor, assuntos que serão examinados mais 

adiante, ainda assim, convém mais uma vez recordar que esse tipo de proteção de um 

indivíduo, na responsabilidade patrimonial, pode significar o sacrifício do outro; por essa 

razão, a interpretação deve ser restritiva. O mínimo, e tão somente o mínimo, deve ser 

protegido; em outras palavras, a lei referente ao bem de família legal, tal como exposta, acaba 

por proteger uma espécie de patrimônio máximo, pois o devedor que mora num apartamento 

de altíssimo padrão, por exemplo, com vista para o mar, em localização de altíssimo valor, 

experimenta da mesma proteção, como se não fosse possível viver com dignidade em outra 

localização, em outro imóvel, mais condizente com a nova realidade imposta pelas 

circunstâncias da vida.  

                                                             
190 A Lei 11.382/06 tentou implementar essa modificação, ao atribuir nova redação ao art. 650 do Código de 
Processo Civil, criando o parágrafo único, que acabou sendo vetado. O texto tinha a seguinte redação: "Parágrafo 
único. Também pode ser penhorado o imóvel considerado bem de família, se de valor superior a 1.000 (mil) 
salários mínimos, caso em que, apurado o valor em dinheiro, a quantia até aquele limite será entregue ao 
executado sob cláusula de impenhorabilidade". É importante notar que a parte final do referido texto tentou 
efetivar uma espécie de "patrimônio mínimo" ao determinar que, sendo possível a alienação forçada do bem, a 
quantia até um mil salários mínimos deve ser entregue ao devedor com a cláusula de impenhorabilidade. Seria 
uma hipótese em que o titular de dinheiro teria direito à proteção de mais de quarenta salários mínimos. 
191 GRECO, Leonardo. O processo de execução. v. 2. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 24. 
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Há outros aspectos, referentes à Lei nº 8.009/90, que merecem reflexão. 

Conforme aludido, a Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, que dispõe sobre o 

contrato de trabalho doméstico, outorgou diversos direitos novos a essa categoria de 

trabalhador, mas o seu artigo 46 revogou expressamente o inciso I da Lei nº 8.009/90, que 

admitia a penhora do imóvel residencial do devedor se a execução tivesse como origem 

dívidas trabalhistas do empregado da própria residência. Assim, a impenhorabilidade passou a 

ser a solução legal também para essa hipótese de dívida. A crítica que se formula diz respeito 

à seguinte incongruência: o crédito decorrente de pensão alimentícia permite a penhora do 

imóvel residencial do devedor (artigo 3º, inciso III, da Lei nº 8009/90), mas o crédito advindo 

do trabalho legitimamente executado, não. Se cabe um balanceamento sobre o que é mais 

relevante, em inúmeras circunstâncias o peso maior deveria pender em benefício do crédito 

trabalhista. O inadimplemento da dívida trabalhista é, na maior parte das vezes, mais grave, 

porque nasce de um trabalho executado em proveito do devedor. Há contrapartida bem 

definida, que não está presente na pensão alimentícia, por exemplo, conferida a um cônjuge 

após o rompimento da sociedade conjugal. Em outras palavras, o credor trabalhista, para fazer 

jus ao crédito, tem de despender tempo e energia. Além disso, o seu crédito também possui 

natureza alimentar. 

Outra regra passível de questionamento diz respeito à exceção contida no 

inciso IV, do artigo 3º, da Lei nº 8.009/90192. Embora haja, nessa parte, perfeita harmonia 

entre a Lei nº 8.009/90 e o Código Civil, porque ambos disciplinam sobre a penhoralidade, 

respectivamente, do bem de família legal e do bem de família voluntário, privar o devedor de 

sua moradia em razão de dívida referente ao IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), por 

exemplo, parece uma agressão na esfera privada, incompatível com direitos e garantias 

constitucionalmente assegurados.  

Evidentemente, os tributos também têm uma função social relevante, que não 

pode ser ignorada. Da mesma forma, o comportamento daquele que reside em imóvel 

incompatível com o seu poder aquisitivo, a ponto de não conseguir quitar o tributo imobiliário 

correspondente, deve ser censurado. Porém, o estado de inadimplemento surge muitas vezes 

por razões imprevisíveis e inesperadas, como uma crise econômica de amplo espectro. Não 

                                                             
192 "IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel 
familiar". 
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parece razoável permitir ao município penhorar o imóvel residencial, com o poder de subtrair 

do indivíduo e sua família a moradia, para dar efetividade à percepção de seu crédito193. 

Se é verdade que o tributo referente ao imóvel tem a sua importância, não 

menos verdadeira é a afirmação de que todo tributo tem finalidade social, como o imposto de 

renda, por exemplo. Pergunta-se: é mesmo razoável conferir a possibilidade de subtração da 

propriedade e, consequentemente, da moradia do devedor, se inadimplida essa espécie de 

tributo? Tal exceção, além de ser de constitucionalidade discutível, tem potencial para gerar 

um efeito tão deletério quanto o é o inadimplemento tributário, pois ao Poder Público 

compete acolher e prover eventuais desabrigados. 

As críticas não se limitam à Lei nº 8.009/90. 

O Código Civil, artigo 794194, retira do campo de penhorabilidade o capital 

estipulado no seguro de vida ou de acidentes pessoais em caso de morte. Referida regra está 

amparada na ideia de que o valor estipulado em benefício de alguém tem caráter alimentar. 

Então, a partir do evento morte, o beneficiário recebe o montante a que tem direito e não 

poderá ter este bem penhorado, não apenas por força do Código Civil, mas também pelo 

Código de Processo Civil (artigo 833, inciso VI, do CPC/2015). 

A respeito desse inciso, há variadas interpretações. A primeira, tal como 

exposta no parágrafo anterior, de que a penhora não é mesmo possível por força da natureza 

alimentar subentendida, em função do contrato de seguro. Araken de Assis compreende dessa 

forma e afirma que há, em tal hipótese, uma impenhorabilidade estabelecida em favor do 

beneficiário195.  

Claudio Luiz Bueno de Godoy, diferentemente, compreende que a 

impenhorabilidade, nessa hipótese, resulta da não coincidência entre as pessoas do segurado e 

do beneficiário196. Logo, não poderia haver penhora de um bem pertecente a terceiro.  

                                                             
193 Rodrigo Mazzei e Sarah Merçon-Vargas opinam diferentemente. Segundo eles: "De fato, como regra geral, a 
proteção da impenhorabilidade não pode se prestar ao financiamento dos inadimplementos do executado em 
relação às obrigações decorrentes da própria coisa (obrigações propter rem), sob pena de enriquecimento sem 
causa (DIDIER JR., Fredie (Coordenador geral); MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi, FREIRE, 
Alexandre (Organizadores). Novo CPC doutrina selecionada: execução. v. 5. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 
519). 
194 "Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está 
sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito". 
195 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 263. 
196 Segundo o autor: "[...] nessas hipóteses, ocorrido o sinistro, o capital segurado pertence a um beneficiário que 
é necessariamente um terceiro. Ou seja, segurado e beneficiário, nesses casos, obviamente não podem ser uma só 
pessoa. E, sendo assim, tratando-se de valor pertencente ao beneficiário, não se sujeita às dívidas do segurado 
nem se considera herança, pois, se instituído, pelo contrário, em favor de um herdeiro necessário, por exemplo, 
não está submetido à colação". PELUSO, Cezar (coord.). Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. 
Barueri: Manole, 2008. p. 758-759. 
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E há ainda a interpretação de que o valor estipulado seria impenhorável porque 

não se pode penhorar direito eventual, ou seja, considera a regra em função do pacta corvina 

(artigo 426 do Código Civil), de que a sua razão estaria vinculada a um momento anterior ao 

próprio sinistro197. 

As duas últimas interpretações não são as mais adequadas porque, segundo elas 

mesmas deixam transparecer, não haveria necessidade do dispositivo para alcançar a 

conclusão a que chegam. São interpretações óbvias demais, que resultam de outros textos de 

lei. A prevalecerem, seriam absolutamente inúteis tanto o Código Civil quanto o Código de 

Processo Civil nessa parte. Parece-nos mais acertada a primeira interpretação, apresentada por 

Araken de Assis. A lei não contém palavras inúteis. Portanto, o comando legal é mesmo o de 

proteger o patrimônio do beneficiário do seguro, após a percepção do capital estipulado, ou 

seja, após o sinistro. Mas mesmo sendo essa a interpretação mais apropriada, pelas razões 

acima expostas, ainda assim há uma incongruência intransponível: por qual razão a lei 

considera impenhorável o capital do seguro, ainda que parta da pressuposição (nem sempre 

verdadeira) de que o beneficiário depende daquele montante para a sua subsistência? Se o 

objetivo é mesmo a subsistência, deveria haver um montante a partir do qual a quantia fosse 

penhorável, a exemplo do que já acontece com os salários e remunerações (ao menos a partir 

do CPC/2015) e também com as quantias depositadas na caderneta de poupança.  

A partir da verificação do sinistro, e consequente percepção do capital, o 

dinheiro passa a integrar o patrimônio do beneficiário e, como tal, deve ser suscetível de 

penhora na forma da lei. Conforme já se registrou, se até o absolutamente incapaz pode ter 

bens alcançados, ainda que devam ser preenchidos determinados requisitos, não há 

absolutamente nenhuma razão, ao menos em princípio, para determinar a preservação do 

                                                             
197 Rodrigo Mazzei e Sarah Merçon-Vargas resumem da seguinte forma: "A sexta hipótese de impenhorabilidade 
trata do seguro de vida, mantendo-se ambiente que permite interpretação dúbia, extraindo-se do inciso VI dois 
entendimentos distintos. O primeiro, no sentido de que o dispositivo resguarda de execução o capital recebido 
como benefício de seguro de vida de terceiro, estipulado em favor do executado, não podendo, portanto, ser alvo 
de penhora. Com visão mais restrita, numa segunda interpretação, seria possível afirmar que haveria empecilho 
apenas para se penhorar o direito eventual (o possível crédito) que o executado possui em razão da estipulação 
que foi feita a seu favor por terceiro (o segurado). Segundo tal interpretação, o inciso VI teria o fim de evitar a 
vulneração do art. 426 do CC/02, que não permite comportamento que se afine à noção do pacto de corvina, isto 
é, autorizar a reprodução da postura de um 'corvo' (= ave de rapina que aguarda o óbito para consumir o 
defunto). Com a segunda interpretação, o produto do seguro, caso recebido pelo executado, pode ser objeto de 
penhora. Como realçamos, a redação do inciso VI não é clara, mas diante do escopo de tal seguro, que decorre 
de ato de liberalidade em favor de terceiro, com finalidade protetiva para o sustento do segurado, assim como em 
razão do sistema de blindagem da verba ditado pelo Código Civil de 2002, não permitindo sequer a redução do 
capital segurado para efeito de transação (art. 795), a primeira interpretação parece ser a mais adequada, 
ressalvando-se, como em qualquer hipótese, a correção de eventuais excessos através da figura do abuso do 
direito (art. 187 do CC/02)" DIDIER JR., Fredie (Coordenador geral); MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, 
Ravi, FREIRE, Alexandre (Organizadores). Novo CPC doutrina selecionada: execução. v. 5. Salvador: 
Juspodivm, 2015. p. 516. 
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beneficiário do seguro, apenas em razão da origem do dinheiro. As dívidas devem ser 

quitadas, pois, afinal de contas, do outro lado da relação obrigacional há um credor que tem a 

justa expectativa de receber aquilo que lhe é devido. 

Mais uma observação crítica pode se juntar às anteriores. 

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil de 2015, considera 

impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) 

salários mínimos. Diversos julgados, no Superior Tribunal de Justiça, vêm considerando 

impenhorável apenas a quantia depositada em caderneta de poupança, ou seja, a manutenção 

dos recursos em outras espécies de aplicação, tais como ações, fundo de investimentos, entre 

outros, torna penhorável o dinheiro198. Não parece ser esse o entendimento mais acertado. O 

                                                             
198 Transcreve-se, abaixo, a ementa de um acórdão relevante para compreender o que vem se afirmando. O 
Superior Tribunal de Justiça porta-se em uma linha interpretativa benéfica ao executado que possui imóvel, 
ainda que nele não resida, porém, se a discussão envolve aplicação, a interpretação é restritiva: 
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORABILIDADE DE VALORES APLICADOS EM FUNDO DE 
INVESTIMENTO. 
"É possível a penhora de valores que, apesar de recebidos pelo devedor em decorrência de rescisão de contrato 
de trabalho, tenham sido posteriormente transferidos para fundo de investimento. Destaque-se, inicialmente, que 
a solução da controvérsia exige uma análise sistemática do art. 649 do CPC, notadamente dos incisos que fixam 
a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 
salários mínimos. Segundo o inciso IV do artigo, são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, 
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios', além das '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'. Por sua vez, o inciso X do mesmo artigo dispõe ser 
absolutamente impenhorável, 'até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta 
de poupança'. Deve-se notar que, apesar de o inciso que cuida da impenhorabilidade das verbas alimentares não 
dispor expressamente até que ponto elas permanecerão sob a proteção desse benefício legal, infere-se de sua 
redação, bem como de seu próprio espírito norteador, que somente manterão essa condição enquanto 'destinadas 
ao sustento do devedor e sua família'. Em outras palavras, na hipótese de qualquer provento de índole salarial se 
mostrar, ao final do período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual natureza -, superior ao custo 
necessário ao sustento do titular e de seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa a ser uma 
reserva ou economia, tornando-se, em princípio, penhorável. Por isso, não é razoável, como regra, admitir que 
verbas alimentares não utilizadas no período para a própria subsistência sejam transformadas em aplicações ou 
investimentos financeiros e continuem a gozar do benefício da impenhorabilidade. Até porque, em geral, grande 
parte do capital acumulado pelas pessoas é fruto de seu próprio trabalho. Assim, se as verbas salariais não 
utilizadas pelo titular para subsistência mantivessem sua natureza alimentar, teríamos por impenhorável todo o 
patrimônio construído pelo devedor a partir desses recursos. O legislador, porém, criou uma exceção à regra, 
prevendo expressamente que são igualmente impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos 
aplicados em caderneta de poupança. Estabeleceu-se, assim, uma presunção de que os valores depositados em 
caderneta de poupança até aquele limite assumem função de segurança alimentícia pessoal e familiar. Trata-se, 
pois, de benefício que visa à proteção do pequeno investimento, da poupança modesta, voltada à garantia do 
titular e de sua família contra imprevistos, como desemprego ou doença. É preciso destacar que a poupança 
constitui investimento de baixo risco e retorno, contando com proteção do Fundo Garantidor de Crédito e 
isenção do imposto de renda, tendo sido concebida justamente para pequenos investimentos destinados a atender 
o titular e sua unidade familiar em situações emergenciais, por um período determinado e não muito extenso. 
Outras modalidades de aplicação financeira de maior risco e rentabilidade - como é o caso dos fundos de 
investimento - não detêm esse caráter alimentício, sendo voltadas para valores mais expressivos, menos 
comprometidos, destacados daqueles vinculados à subsistência mensal do titular e de sua família. Essas 
aplicações buscam suprir necessidades e interesses de menor preeminência - ainda que de elevada importância -, 
como a aquisição de bens duráveis, inclusive imóveis, ou mesmo a realização de uma previdência informal de 
longo prazo. Aliás, mesmo aplicações em poupança em valor mais elevado perdem o caráter alimentício, tanto 
que o benefício da impenhorabilidade foi limitado a 40 salários mínimos e o próprio Fundo Garantidor de 
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cidadão deve ter a liberdade de aplicar o seu dinheiro da forma que lhe seja mais conveniente. 

Não pode ser compelido, por exemplo, a guardar seus recursos na caderneta de poupança, 

principalmente se levado em consideração o fenômeno comum de rendimento muitas vezes 

em patamares inferiores à própria inflação, mesmo considerando a isenção de imposto de 

renda. Não é razoável. A lei não poderia ter afunilado tanto, praticamente impondo ao cidadão 

esse tipo de investimento para permitir o gozo da proteção legal. 

Além disso, referido inciso reforça o que se disse antes, a respeito da 

contradição legislativa, se comparados os tratamentos dados ao dinheiro e ao imóvel. Quanto 

ao bem de família legal, não há limite de valores para a sua proteção. São impenhoráveis tanto 

o imóvel simplório, localizado na periferia, quanto o apartamento luxuoso em bairro nobre de 

uma grande cidade. Porém, quanto ao dinheiro, o limite é único e bem definido (quarenta 

salários mínimos), independentemente do padrão de vida do cidadão. Por que essa 

discrepância? Para imóvel, a proteção é abrangente, ou seja, independe de valor; para 

caderneta de poupança, reserva-se um valor fixo. 

Ainda com relação a dinheiro, há outra observação que merece reflexão. O 

ordenado é protegido pela impenhorabilidade, porém, se superior a 50 (cinquenta) salários 

mínimos, a parte excedente é penhorável (artigo 833, § 2o, do CPC/2015). Ou seja, a pessoa 

menos favorecida que consegue reservar, em caderneta de poupança, por exemplo, o montante 

equivalente a cinquenta salários mínimos, poderá sofrer a penhora do montante igual a dez 

salários mínimos (a proteção limita-se a quarenta salários mínimos). Porém, a pessoa mais 

favorecida, que aufere mensalmente a título de remuneração por seu trabalho cinquenta 

salários mínimos, poderá continuar mantendo seu elevado padrão de vida, apesar da 

existência de dívida, sem correr risco de penhora. Não se exige a diminuição do padrão de 

vida para a quitação da dívida, ainda que advenha ela de ato ilícito doloso praticado pelo 

devedor. E protege-se valor em dinheiro mensalmente ganho de expressão econômica maior 

                                                                                                                                                                                              
Crédito assegura proteção apenas até o limite de R$ 70.000,00 por pessoa, nos termos da Res. 4.087/2012 do 
CMN. Diante disso, deve-se concluir que o art. 649, X, do CPC não admite intepretação extensiva de modo a 
abarcar todo e qualquer tipo de aplicação financeira, para que não haja subversão do próprio desígnio do 
legislador ao editar não apenas esse comando legal, mas também a regra do art. 620 do CPC de que a execução 
se dê pela forma menos gravosa ao devedor. De fato, o sistema de proteção legal conferido às verbas de natureza 
alimentar impõe que, para manterem essa natureza, sejam aplicadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 
salários mínimos, o que permite ao titular e sua família uma subsistência digna por um prazo razoável de tempo. 
Valores mais expressivos, superiores ao referido patamar, não foram contemplados pela impenhorabilidade 
fixada pelo legislador, até para que possam, efetivamente, vir a ser objeto de constrição, impedindo que o 
devedor abuse do benefício legal, escudando-se na proteção conferida às verbas de natureza alimentar para se 
esquivar do cumprimento de suas obrigações, a despeito de possuir condição financeira para tanto. Com efeito, o 
que se quis assegurar com a impenhorabilidade de verbas alimentares foi a sobrevivência digna do devedor, e 
não a manutenção de um padrão de vida acima das suas condições às custas do credor. REsp 1.330.567-RS, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/05/2015". 



116 
 

do que o montante protegido em caderneta de poupança. Esse é outro paradoxo manifesto da 

lei. 

Não é adequada, tampouco conveniente, a solução legal. Inúmeras, para não 

dizer a maioria dos brasileiros, são as pessoas que vivem endividadas. E essas dívidas são 

pagas obviamente com os frutos advindos do trabalho, ou seja, com o salário. É comum, 

assim, o comprometimento de parte do orçamento doméstico para a quitação de dívidas das 

mais variadas naturezas no cotidiano dos indivíduos. Pergunta-se: por qual razão se há de 

proteger com a impenhorabilidade salários tão elevados quanto aqueles que alcançam o teto 

estabelecido em lei, em face de dívidas, às vezes, de valores ínfimos se confrontados com o 

ordenado?  

Não parece razoável a solução legal e, de certa forma, desprestigia aqueles que, 

de boa-fé, fazem uso do próprio salário para a quitação pontual de suas obrigações. O cidadão 

que, por exemplo, ganha três mil reais e paga em dia suas dívidas, compromete, por ato 

próprio, trinta ou quarenta por cento de sua receita. O outro cidadão, que não quer pagar a 

dívida, por má-fé ou qualquer outra razão, mesmo que ganhe dez vezes mais que o primeiro 

indivíduo, é protegido por lei. Afinal, "a sua dignidade pode ser ferida", "o seu sustento pode 

ser afetado". O paternalismo legislativo outorgado ao devedor é inadequado na medida 

conferida. As pessoas, todas elas, devem ser responsáveis por seus atos, por suas escolhas, 

haja vista o primeiro indivíduo do exemplo, que consciente e voluntariamente paga suas 

obrigações sem flertar com o oportunismo que lhe assegura a lei. 

Além de todas as questões, acima suscitadas, de possíveis incongruências entre 

as diversas regras legais, quando comparadas entre si, é preciso atentar para a sua harmonia 

ou desarmonia também em face de direitos constitucionalmente assegurados. 

A Constituição Federal de 1988 inovou ao arrolar uma série de direitos e 

garantias fundamentais. A partir de então, desenvolveu-se a firme orientação de que as 

normas constitucionais devem mesmo esparramar efeitos não apenas no âmbito do direito 

privado, como também no campo processual. Essa constitui, a propósito, uma das premissas 

do presente estudo, como se afirmou de início.  

Em homenagem ao bem-estar social e à dignidade da pessoa humana, firmou-

se um pensamento jurídico novo, que impacta em diversos ramos, inclusive na 

responsabilidade patrimonial. A função social da propriedade é um exemplo significativo, que 

interfere diretamente no âmbito do direito privado. Talvez a função social da propriedade seja 

de mais fácil digestão e aceitação pelo fato de estar expressa na Constituição, que chega a 

regular inclusive algumas espécies de usucapião. 
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No campo do direito processual, Fredie Didier Jr. observa a necessidade de 

mudança de compreensão do processo, por causa das normas constitucionais, especialmente 

quanto às impenhorabilidades199, pois, conforme afirma o autor, essa é uma das técnicas de 

proteção a direitos fundamentais do executado. Entretanto, se de um lado há direitos 

fundamentais que justificam a impenhorabilidade de certos bens, em respeito à dignidade do 

executado, de outro lado, há restrição a direito fundamental à tutela executiva, que limita o 

campo de ação do credor, pois este não deixa de ter, igualmente, repita-se, um direito 

fundamental (no caso, à tutela executiva); sendo assim, há um conflito potencial entre direitos 

fundamentais de duas ordens, e, segundo o autor, não há outra solução que não seja a 

aplicação do método da ponderação. Referindo-se à impenhorabilidade, Fredie Didier Jr. 

afirma:  

 
A impenhorabilidade de certos bens é uma restrição ao direito 
fundamental à tutela executiva. É técnica processual que limita a 
atividade executiva e que se justifica como meio de proteção de 
alguns bens jurídicos relevantes, como a dignidade do executado, o 
direito ao patrimônio mínimo e a função social da empresa. São regras 
que compõem o devido processo legal, servindo como limitações 
políticas à execução forçada. 
Exatamente por tratar-se de uma técnica de restrição a um direito 
fundamental, é preciso que sua aplicação se submeta ao método da 
ponderação, a partir da análise das circunstâncias do caso concreto. As 
regras de impenhorabilidade devem ser aplicadas de acordo com a 
metodologia de aplicação das normas de direitos fundamentais.200 

 

É cada vez mais viva a percepção doutrinária, e também jurisprudencial, de que 

as regras a respeito das impenhorabilidades não mais se amoldam com perfeição à noção de 

direitos fundamentais, tanto daqueles que se atribuem ao devedor (dignidade) quanto dos do 

credor (direito fundamental à tutela executiva). No passado, contentava apenas a proteção do 

devedor, e inúmeras foram as proteções a ele conferidas ao longo da história no Brasil. A 

maior parte delas é digna de encômios, tanto que não há murmúrios expressivos na doutrina 

tecendo críticas contundentes às hipóteses legais de impenhorabilidade. 

Mas tais hipóteses legais não resolvem todo o problema. Além das inúmeras 

incongruências apontadas, a lei não é capaz de prever tudo, tampouco de atentar para as 

circunstâncias de cada caso específico, a merecer um tratamento individualizado, que seja 

                                                             
199 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Subsídios para uma teoria das impenhorabilidades. Revista de Processo. São 
Paulo: Thomson Reuters, v. 174: 30-50, 2009. 
200 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Subsídios para uma teoria das impenhorabilidades. Revista de Processo. São 
Paulo: Thomson Reuters, v. 174: 30-50, 2009. 
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sensível aos direitos fundamentais envolvidos. Posto que não apenas o devedor tem direito 

fundamental; o credor também o tem. E, quanto a isso, a legislação também é falha, apesar de 

tentar minimizar a chance de o credor se frustrar, em situações consideradas mais relevantes, 

por meio das exceções à impenhorabilidade. 

Tanto as hipóteses de impenhorabilidade quanto as exceções a ela, embora 

tracem delineamentos relevantes, são absolutamente insuficientes e revelam imperfeições 

inaceitáveis. Assim, apreciações valorativas, feitas pelo juiz ao examinar o caso concreto, são 

cada vez mais necessárias para julgar adequadamente uma questão. O presente estudo admite, 

e essa constitui também uma de suas premissas, a possibilidade de criação judicial do Direito. 

Não apenas a possibilidade, mas a necessidade. A lei não traz solução para a infinita 

variedade de fatos concretos que se apresentam ao julgador. Nem poderia fazê-lo. Além disso, 

há hipóteses em que a aplicação da lei, tal como prevista, mostra-se completamente 

inadequada. Inadequada não segundo a percepção individual do juiz, pois esta parece 

irrelevante, mas sim de acordo com os interesses valorados e tutelados pelo próprio 

ordenamento jurídico. 

Fernando Noronha sintetiza essa realidade com as seguintes palavras: 

 

Hoje, portanto, em vez de uma ciência jurídica de tipo axiomático, 
teremos, ou estaremos caminhando, em direção a uma ciência jurídica 
do tipo axiológico. O Direito tem como finalidade preservar o que 
deve ser, o que pressupõe a existência de juízos de valor; só o 
conhecimento destas valorações permitirá compreender o alcance e as 
limitações de cada norma. A tarefa de resolução de cada caso 
concreto, diz-nos Raucent (pp. 151-153), "não é aplicar a esse caso 
uma regra, mas sim reconstruir uma situação normativa problemática, 
concreta, interrogando a natureza das coisas estabelecidas e sopesando 
as soluções possíveis"; se o jurista não pode ignorar a norma editada 
pelos legisladores, ele também deve ter presente que toda lei só vale 
quando "toutes choses égales d'ailleurs"; por isso, é preciso pesquisar 
se a norma abstrata é apta a fornecer uma "regulamentação 
satisfatória" do litígio concreto; a arte do jurista, o espírito jurídico, 
"consiste em tomar nota das diferenças das situações, em medi-las, em 
apreciá-las e decidir se são merecedoras de soluções diferentes, tendo 
em conta designadamente o imperativo da segurança das relações 
jurídicas".201 

 

 

                                                             
201 NORONHA, Fernando. Direito e sistemas sociais: a jurisprudência e a criação de direito para além da 
lei. Florianópolis: Editora da UFSC. 1988. p. 162. 
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Evidentemente, o juiz não pode criar o direito a seu bel-prazer, conforme 

adverte o mesmo autor logo em seguida202. Deve fazê-lo extraindo elementos do próprio 

ordenamento jurídico, sempre com cuidado redobrado e com substanciosa fundamentação203. 

No capítulo que segue, examina-se a dignidade da pessoa humana, um dos 

fundamentos mais utilizados para a tal criação judicial do Direito, bem como a construção 

doutrinária e jurisprudencial do mínimo existencial e do patrimônio mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                             
202 NORONHA, Fernando. Direito e sistemas sociais: a jurisprudência e a criação de direito para além da 
lei. Florianópolis: Editora da UFSC. 1988. p. 163. 
203 Maria Helena Diniz observa que a norma jurídica, produzida para a solução do caso concreto pelo juiz, exige 
a prudência quanto às circunstâncias fático-axiológicas, devendo assim, haver antes da decisão uma deliberação 
e escolha, que acabam presidindo o juíoz prudencial. Afinal, "o legislador, ao criar uma norma jurídica geral, 
generaliza estabelecendo um tipo legal que, em decorrência disso, está separado da realidade imediata da vida 
que lhe deu origem, abarcando, tão-somente, o seu aspecto geral, concentrando-se em seus traços essenciais ou 
fundamentais, ao passo que o magistrado, ao sentenciar, não generaliza, mas cria uma norma jurídica individual, 
incidente e com validade sobre um dado caso concreto" (DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 9ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 298-299). 
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3 A DIGNIDADE, O MÍNIMO EXISTENCIAL E O PATRIMÔNIO MÍNIMO 
 

3.1 Dignidade – noções gerais 
 

Não obstante a epígrafe deste capítulo, não é objetivo do presente estudo 

desenvolver os temas relacionados à dignidade da pessoa humana verticalmente, assunto 

riquíssimo, objeto de tantos enfoques, teses, dissertações, divergências e convergências de 

opiniões, não apenas no campo do Direito, mas também de outras áreas de conhecimento. 

Inúmeros são os filósofos, antropólogos, juristas, nacionais e estrangeiros, que 

desempenharam e continuam desempenhando tal mister204.  

A referência ao tema, no entanto, ainda que abreviada e pontual, é de suma 

importância porque a dignidade humana e – também os direitos fundamentais – vem sendo 

utilizada como fundamento para a proteção do devedor em detrimento do credor, 

indistintamente. Não há um critério razoável para se invocar a dignidade, e nela, numa 

compreensão ampla do conceito, uma plêiade indefinida de questões pode encontrar, 

indevidamente, fundamento remoto, ainda que distante do escopo constitucional aceitável. 

Giovanni Ettore Nanni, a propósito, censura a superutilização do princípio da 

dignidade humana, fenômeno acentuado com a chamada constitucionalização do direito civil 

e com a relativização dos conceitos. Referido autor sintetiza sua apreensão com as seguintes 

palavras: 

 

Mais um fator preocupante, que também influenciou a decantada 
superutilização do princípio da dignidade da pessoa humana, é a 
abundante defesa da chamada constitucionalização do direito, 
mormente sob a vertente do direito civil constitucional, que, 
desprovida de juízo crítico, vem se distanciando completamente da 
gênese  pela qual se desenvolveu tal linha de pensamento. 
Outro exercício nocivo é a cega relativização dos conceitos, que tem 
levado a uma efetiva ditadura da relativização dos conceitos. É 
criticável a técnica de se desvirtuar um instituto, invocando-se como 
pretexto a incidência de um princípio que justificaria a negação da 
essência da matéria em debate.205 

 

                                                             
204 Fábio Konder Comparato ensina que a resposta sobre a consistência da dignidade humana foi dada 
sucessivamente no campo religioso, filosófico e, por fim, da ciência. A religião foi a precursora porque os deuses 
antigos eram espécies de super-homens; a fé monoteísta indicava a criação do mundo por um Deus único 
(COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. p. 13). 
205 NANNI, Giovanni Ettore. As situações jurídicas exclusivas do ser humano: entre a superutilização do 
princípio da dignidade da pessoa humana e a coisificação do ser humano. In: ______. Direito civil e 
arbitragem. São Paulo: Atlas, 2014. cap. 12. p. 133-180. p. 141. 
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Evidentemente, os episódios de superutilização da dignidade não se limitam à 

responsabilidade patrimonial. Vão muito além. Marcelo Neves critica, contundentemente, o 

abuso do uso dos princípios e cita dois casos emblemáticos de uso indevido da dignidade: um 

deles suscitado na ADI 4.638/DF, em 02/02/2012, para justificar a higidez de dispositivos da 

LOMAN que disciplinavam o julgamento secreto dos magistrados (Lei Complementar n° 

35/1979, art. 27, §§ 2° e 6°, art. 45, art. 52, § 6°, arts. 54 e 55) em contrariedade a regras 

constitucionais acrescentadas pela Emenda Constitucional nº 45/2004 (conforme art. 93, 

incisos IX e X, da Constituição Federal); o outro, mais estapafúrdio, valeu-se de 

fundamentação baseada na dignidade da pessoa humana, em ação direta de 

inconstitucionalidade de lei estadual que autorizava a briga de galo (ADI 1.856/RJ, em 

26/05/2011)206. Como se vê, a dignidade da pessoa humana, se mal empregada, pode servir de 

fundamentação para a proteção de todo e qualquer interesse. 

A origem do problema remete à própria ideia de dignidade. O que é dignidade? 

Qual a sua extensão? O que é digno e o que é indigno? Em que medida a dignidade está 

atrelada a bens materiais? E, especificamente para o presente estudo, qual a influência da 

dignidade na responsabilidade patrimonial?  

Não há uma resposta única para tais perguntas porque infinitas são as 

concepções existentes a respeito da dignidade, sendo extraordinariamente fluidas as noções 

que a expressão pode assumir.  

Apesar da dificuldade de delimitação dos contornos da dignidade, parece 

crescente a compreensão de que os operadores do direito vêm exagerando na sua aplicação. 

Ronald Dworkin, em observação similar à de Nanni, adverte que "a ideia de dignidade foi 

manchada pelo mau uso e pelo uso excessivo"207. E continua sendo208. A natureza egoísta do 

ser humano favorece a visão turva, tendenciosa e parcial, para fazer uso da dignidade como 

argumento para justificar um dado interesse, inclusive nas situações mais comezinhas e 

                                                             
206 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais como diferença paradoxal 
do sistema jurídico. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. X (prefácio). 
207 DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho: justiça e valor. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São 
Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 312: "A ideia de dignidade foi manchada pelo mau uso e pelo uso excessivo. A 
palavra aparece regularmente nas convenções de direitos humanos, nas constituições políticas e, de modo ainda 
mais indiscriminado, nos manifestos políticos. É usada de modo quase irrefletido, quer para proporcionar um 
pseudoargumento, quer simplesmente para acrescentar uma carga emocional ao discurso: as pessoas que fazem 
campanha contra a cirurgia genética pré-natal declaram ser um insulto à dignidade humana que os médicos 
procurem remediar uma doença ou uma deficência num feto". 
208 Luís Roberto Barroso admite que a dignidade, por ser um "slongan vago", pode ser manipulada pelo 
autoritarismo, pelo paternalismo e por concepções religiosas (BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa 
humana no direito constitucional contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da 
jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 59). 
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corriqueiras209. Ou seja, a dignidade, na esfera jurídica, tem potencial para se tornar uma 

espécie de substância tóxica que inebria, consciente ou inconscientemente, a pessoa que dela 

pretende fazer uso, seja para convencer o próximo de que sua pretensão é justa (quando na 

verdade é apenas conveniente), seja para justificar uma decisão que não observa a ortodoxia 

da legalidade. 

Apesar desse movimento nocivo, não se pode esvaziar a relevância da 

dignidade210. Ao contrário, deve o operador do direito envidar todos os esforços para 

compreendê-la e aplicá-la não de forma banalizada, mas de acordo com o que preconiza o 

ordenamento jurídico.  

Mas, afinal, embora não seja possível apresentar uma definição unívoca de 

dignidade, quais são as concepções mais aceitas em torno da expressão?  

Kant relaciona a dignidade àquilo que não tem preço: "No reino dos fins, tudo 

tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por 

algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não 

admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade" 211 . Em seguida, o autor 

complementa: 

 

O que se relaciona com as inclinações e necessidades gerais do 
homem tem um preço venal; aquilo que, mesmo sem pressupor uma 
necessidade, é conforme a um certo gosto, isto é a uma satisfação no 
jogo livre e sem finalidade das nossas faculdades anímicas, tem um 
preço de afeição ou de sentimento (Affektionspreis), aquilo porém que 
constitui a condição só graças a qual qualquer coisa pode ser um fim 

                                                             
209 Ingo Wolfgang Sarlet cita Laurence Tribe que, por sua vez, adverte a respeito do cuidado que se deve tomar 
para que a dignidade não ser banalizada. Não pode ela ser tida como um espelho no qual todos vêem aquilo que 
bem entendem. Quanto mais elevado o valor que se confere à dignidade, maior a sua tendência de banalização 
(SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 9ª ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 121). 
210 Luís Roberto Barroso adverte sobre a necessidade de fixação de um conteúdo mínimo para a dignidade, em 
vez de desprezá-la apenas por causa do mau uso: "Qualquer ideia complexa, de fato, está sujeita ao abuso e à má 
utilização: a democracia pode ser manipulada por populistas, o federalismo pode se degenerar em hegemonia do 
governo central e o controle judicial de constitucionalidade pode ser contaminado pela política ordinária. Como 
disse Ronald Dworkin, 'seria lamentável abandonar uma ideia relevante ou mesmo um nome conhecido pelo 
risco de malversação'. Assim sendo, a dignidade humana, não menos que inúmeros outros conceitos cruciais, 
precisa de boa teoria, debate público, consenso sobreposto e juízes prudentes. O trabalho a ser feito consiste em 
encontrar um conteúdo mínimo para a dignidade humana, que possa garantir a sua utilização como um conceito 
significativo e consequente, compatível com o livre arbítrio, com a democracia e com os valores seculares 
(laicos)" (BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: 
Fórum, 2014. p. 60). 
211 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 
2007. p. 77. 
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em si mesma, não tem somente um valor relativo, isto é um preço, 
mas um valor íntimo, isto é dignidade.212 

 

A dignidade, na filosofia de Kant, que coloca o homem como figura central, 

parece buscar a confluência da ética e da moral. A ética concebida como o estudo de como 

viver bem, e a moral como o estudo de como devemos tratar as outras pessoas213. Essa 

integração entre ética e moral já foi almejada também por outros filósofos, como Aristóteles e 

Platão214. 

Segundo Kant, a vontade deve estar em conformidade com a razão. Age com 

dignidade aquele que observa padrão de comportamento que serve também para nortear a 

formulação de uma lei universal215. Luís Roberto Barroso sintetiza assim a concepção 

kantiana: 

 
Condensada em uma única proposição, elas podem ser assim 
enunciadas: a conduta moral consiste em agir inspirado por uma 
máxima que possa ser convertida em lei universal; todo homem é um 
fim em si mesmo, e não deve ser instrumentalizado por projetos 
alheios; os seres humanos não têm preço nem podem ser substituídos, 
pois eles são dotados de um valor intrínseco absoluto, ao qual se dá o 
nome de dignidade.216 

 

Ingo Wolfgang Sarlet comenta a suscetibilidade de Kant a críticas, pelo 

excesso de antropocentrismo em sua concepção sobre dignidade, e refere-se à advertência 

feita por Schopenhauer, surpreendentemente atual, de que a dignidade, segundo a fórmula 

                                                             
212 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 
2007. p. 77. 
213 "[...] a moralidade é a única condição que pode fazer de um ser racional um fim em si mesmo, pois só por ela 
é possível ser membro legislador no reino dos fins. Portanto, a moralidade e a humanidade enquanto capaz de 
moralidade, são as únicas coisas que têm dignidade" (KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos 
costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2007. p. 77-78).  
214 DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho: justiça e valor. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São 
Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 404. 
215 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 
2007. p. 80-81: "A sua lei suprema é pois também este princípio: Age sempre segundo aquela máxima cuja 
universalidade como lei possas querer ao mesmo tempo; esta é a única condição sob a qual uma vontade nunca 
pode estar em contradição consigo mesma, e um tal imperativo é categórico. E pois que a validade da vontade, 
como lei universal para acções possíveis, tem analogia com a ligação universal da existência das coisas segundo 
leis universais, que é o elemento formal da natureza em geral, o imperativo categórico pode exprimir-se também 
assim: Age segundo máximas que possam simultaneamente ter-se a si mesmas por objecto como leis universais 
da natureza. Assim fica constituída a fórmula de uma vontade absolutamente boa".  
216 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 
construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 72. 
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kantiana, poderia servir de fundamento para qualquer coisa217. Antonio Junqueira de Azevedo 

também acusa a incompletude das concepções clássicas218. 

Para Dworkin, que também estabelece a mesma meta de aproximação entre 

ética e moral, a concepção de dignidade está indissociavelmente ligada a dois princípios, 

assim denominados: o princípio do respeito por si mesmo e o princípio da autenticidade. 

Seriam duas faces da mesma moeda. 

O primeiro princípio, o respeito por si mesmo, significa que a dignidade é 

atendida se a pessoa encontra um significado objetivo para a sua própria vida, ou seja, o 

indivíduo acredita ser importante viver bem, respeita a sua vida e encontra um sentido para 

ela, ainda que tal ideia não esteja constantemente presente em sua consciência. Não é 

relevante identificar se esse objetivo de vida é nobre ou não, altruísta ou não. Mas é preciso 

que haja esse respeito por si mesmo. Aqueles que, por exemplo, se consideram hedonistas e 

buscam apenas os prazeres da vida têm um respeito por si, a seu modo219. 

O segundo princípio da dignidade, a autenticidade, é a busca por um modo de 

vida "que lhe pareça irresistivelmente correto para você e para suas circunstâncias"220. Não é 

necessário, obviamente, um estilo de vida excêntrico, conforme explica o autor, mas uma 

forma de vida harmoniosa com os seus próprios valores e expectativas, e não com os valores 

alheios. 

A questão da confluência entre o respeito por si mesmo, buscando uma vida 

com sentido, e o respeito pelo outro (moral), embora seja uma referência a ser seguida, na 

busca da dignidade da humanidade, inclusive e principalmente pelo legislador, é 

                                                             
217 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 9ª ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 42 e 45. 
218 "Dizia Kant, em trecho famoso dos Fundamentos da Metafísica dos Costumes, que todas as coisas têm preço, 
e o homem, dignidade. Segue-se daí, como aliás está no nosso Código Civil do século XXI, que a separação é 
radical: de um lado, há a pessoa (inclusive jurídica), sujeito de direito, e de outro, há as 'coisas', objeto de direito. 
Ora, nessa concepção, o animal é coisa - o que não é verdade. Essa qualificação já não ocorre no Código Civil da 
Áustria, da Suíça e da Alemanha; neles, o direito civil evoluiu para dispor expressamente (por exemplo, § 90-A 
do BGB) que o animal não é coisa. A descoberta da evolução não só pôs por terra a ideia de que a natureza é 
imutável - há mutação das espécies - como nos obriga a acordar para o valor da 'vida' inclusive dos animais. 
Talvez não seja o caso de admitirmos 'direitos dos animais', mas nos parece inegável que pelo menos os animais 
superiores são titulares de ínteresses protegidos." (AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos estudos e 
pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 12). 
219 Dworkin observa a esse respeito o seguinte: "Porém, esse hedonismo entendido como o sentido da vida, se 
podemos assim chamá-lo, não é uma alternativa à consideração do que é importante viver bem. É somente uma 
resposta tristemente popular à questão de o que é viver bem. Caso contrário, não haveria pesar pelos prazeres 
não obtidos: tal emoção só pode ser entendida como um pesar pelo fracasso" (DWORKIN, Ronald. A raposa e o 
porco-espinho: justiça e valor. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 317). 
220 DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho: justiça e valor. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São 
Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 320. 
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extremamente problemática. Dworkin, a esse respeito, condensa o dilema, no plano filosófico, 

da seguinte forma: 

 
 [...] quando postulamos a necessidade de um equilíbrio ou conciliação 
entre duas perspectivas, ambas as quais consideramos verdadeiras, 
fica difícil saber como poderemos justificar determinado acordo sem 
incorrer em circularidade. Perguntemo-nos, por exemplo, qual 
proporção de sua renda determinado professor universitário deve doar 
e qual proporção deve guardar para passar as férias de verão na 
Europa.221 

  

O autor ainda acrescenta que a resposta a tal questionamento pode variar diante 

de uma perspectiva impessoal e outra pessoal, pois sob a perspectiva pessoal um determinado 

indivíduo pode estar exausto e ansioso para gozar suas férias; ou seja, é mais provável que 

essa pessoa tenha maior propensão a se preocupar mais consigo mesma do que com o outro. 

Transportada a discussão para o âmbito da responsabilidade patrimonial, ainda 

que superficialmente, apenas para a demonstração da dificuldade ínsita ao tema, todas aquelas 

indagações suscitadas quanto às hipóteses de impenhorabilidade e também às exceções a ela, 

conforme a natureza do crédito ou a função desempenhada pelo bem, esbarram em verdadeira 

discussão filosófica. Qual percentual do salário deve ser impenhorável? Esse percentual deve 

variar em função do montante percebido, em valores absolutos? O bem de família deve ser 

protegido independentemente do valor do imóvel? Aspectos subjetivos, como, por exemplo, o 

fato de o devedor estar gravemente adoentado e, por essa razão, precisar de mais recursos, 

devem interferir na impenhorabilidade de seus bens em maior extensão? E as circunstâncias 

subjetivas atinentes ao credor? E se o adoentado for o credor? Devem tais circunstâncias, 

principalmente as que de alguma forma possam limitar seus direitos fundamentais, ser levadas 

em consideração? A proporção da dívida em relação ao valor do bem tido como impenhorável 

pode justificar a penhora? A boa-fé ou má-fé do devedor tem relevância para a 

responsabilidade patrimonial? 

Tais questionamentos são, igualmente, difíceis de serem respondidos. Não há 

para eles uma única resposta, fato que contribui para colocar em xeque a proliferação do uso 

indiscriminado da dignidade como fundamento de defesa de interesses subjetivos, 

principalmente para resguardo patrimonial de certos bens existentes no patrimônio do 

devedor, em flagrante prejuízo do credor.  

                                                             
221 DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho: justiça e valor. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São 
Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 399. 
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O que é digno para uma pessoa pode não sê-lo para outra. Muitos indivíduos 

ainda consideram digno não a manutenção de certos bens tidos como impenhoráveis em seu 

patrimônio, em detrimento do credor, mas sim o pagamento pontual das dívidas, ainda que 

implique em algum empobrecimento, mesmo com relação àqueles bens insuscetíveis de 

constrição judicial. Enquanto alguns ficam aliviados diante da impenhorabilidade que lhes 

preserva parte do patrimônio, outros ficam angustiados com a frustração que causam a seus 

credores e preferem renunciar ao benefício proporcionado pela lei. O que é certo? Se a 

dignidade tem a sua faceta ética (viver bem) e também a sua faceta moral (preocupacão com o 

próximo), em que medida é possível considerar legítima a fundamentação da proteção do 

patrimônio de um sujeito se isso asfixia o direito de outro? 

Por tais razões, parecem injustificáveis, sob o aspecto científico, alguns 

enfoques que vêm sendo dado pela jurisprudência na análise do caso concreto, no Brasil. A 

Súmula 486, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, é um bom exemplo disso222. Além de 

contrariar a lei (e portanto ferir o princípio da legalidade), por desprezar a efetiva moradia no 

imóvel a que se pretende imprimir a impenhorabilidade como requisito para tanto, a Súmula 

tem como fundamento remoto a dignidade; mas essa dignidade é valorada apenas 

unilateralmente, ou seja, em sentido único de proteção do executado, sem a análise de como 

tal escolha pode prejudicar direitos e garantias fundamentais, ou a "dignidade", da outra parte, 

o credor. 

Antonio Junqueira de Azevedo, seguindo essa mesma ordem de ideias, formula 

crítica severa ao neopositivismo constitucional e proclama a insuficiência dos direitos 

humanos, consolidados na expressão "dignidade da pessoa humana", para dirimir conflitos. 

Afinal, todos têm dignidade. Logo, a questão mais complexa é a de harmonização entre esses 

direitos humanos conflitantes. A respeito dessa necessidade de composição dos direitos 

humanos, o autor afirma o seguinte: 

 

A vida é um imperativo absoluto, mas os direitos humanos em geral 
não estão na mesma situação e precisam se compor; por exemplo, se a 
pessoa pública – prefeito, governador – tem direito ao resguardo da 
própria intimidade, como conciliar esse direito com o direito à 
informação da mídia e com o direito a ser informado do povo? Se há 
direito à proteção da casa, como residência, como admitir a cessão 
dela como garantia penhorável? Os problemas são muitos e não basta 

                                                             
222 Súmula 486 do STJ: "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". 
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alegar direitos humanos para obter solução; faltam regras mais 
precisas de composição.223 

   

Essa é, a propósito, uma das premissas do presente estudo. Se em dada 

circunstância é efetivamente possível fazer uso da dignidade para beneficiar uma parte, o que 

se admite como verdadeiro, não se pode ignorar a dignidade da outra parte, credora, que 

eventualmente venha a ser prejudicada com a concessão da proteção ao executado. 

Assim, é preciso cautela na extensão da aplicação da dignidade às relações de 

natureza privada e à responsabilidade patrimonial.  

A premissa de que a Constituição seria um texto imune a críticas e que, por 

essa razão, deveria preponderar com plenitude, inclusive no âmbito privado, deve ser 

compreendida com bastante cuidado. Se, por um lado, é sabido que a lei muitas vezes deixa 

de corresponder à realidade social, aos anseios dos jurisdicionados e se "desatualiza" até com 

certa rapidez, por outro lado, conforme adverte Antonio Junqueira de Azevedo, o mesmo 

pode ocorrer com a Constituição. Afirma o autor o seguinte: "Se hoje é uma Constituição que 

nos agrada, amanhã poderá ser outra, e não agradar. E aí como ficamos?"224. O autor ainda 

observa, logo em seguida, que em vinte anos a Constituição já recebeu mais de sessenta 

emendas. Acrescente-se àquela observação outra igualmente relevante: o Brasil já viveu sob a 

égide de diversas outras Constituições. 

Feitas estas ressalvas, impende retornar ao tema, qual seja, a dignidade. 

A dignidade pode ser examinada de uma forma mais ampla, que se aproxima 

das concepções filosóficas, como a de bem viver e a de respeito ao outro, e também pode ser 

concebida de maneira mais restrita, mais específica, quando se apreciam, por exemplo, 

direitos fundamentais do ser humano, verdadeiros corolários da dignidade. Apreciada sob a 

perspectiva macro, a sua invocação costuma ser comum, na História, depois de episódios que 

causam dor física e sofrimento moral, como guerras, genocídios etc. por serem fatos que 

inequivocamente acarretam a sua violação225. 

Nos planos social e jurídico, a dignidade está firmemente conectada à 

solidariedade e à igualdade. Essa é a concepção de Pietro Perlingieri, que afirma o seguinte: 

 

                                                             
223 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 
2009. p. 12. 
224 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 
2009. p. 10. 
225 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. p. 50. 
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Uma das interpretações mais avançadas é aquela que define a noção 
de igual dignidade social como o instrumento "que confere a cada um 
o direito ao respeito inerente à qualidade de homem, assim como a 
pretensão de ser colocado em condições idôneas a exercer as próprias 
aptidões pessoais, assumindo a posição a estas correspondentes".226  

 

Diversos foram os documentos históricos a registrar a evolução da proteção ao 

ser humano quanto a sua dignidade, dentre eles a Magna Carta inglesa de 1215, a Declaração 

de Direitos inglesa (Bill of Rights), de 1689, a Declaração de Independência e a Constituição 

dos Estados Unidos da América do Norte de 1776, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, na França, a Constituição mexicana de 1917, a primeira a conferir aos 

direitos trabalhistas a natureza de direito fundamental, a Constituição alemã (Weimar) de 

1919, que acrescentou, aos direitos fundamentais clássicos (decorrentes da liberdade), direitos 

novos, de conteúdo social, a Constituição portuguesa de 1933, a Constituição da Irlanda 

(1937) a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. 

Mais recentemente, o Tratado de Lisboa – assinado em Lisboa em 13 de 

dezembro de 2007 (em vigor desde 1º de dezembro de 2009) – que alterou o Tratado da União 

Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia, também fez referência expressa à 

dignidade227. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi a primeira, entre nós, a conferir 

um título para tratar dos direitos fundamentais, que passaram a ser verdadeiras normas 

embasadoras da ordem constitucional, conforme já referido no primeiro capítulo deste estudo. 

E a dignidade passou a ser o fundamento do Estado democrático de Direito (conforme artigo 

1º, inciso III)228. 

Inúmeros são os dispositivos constitucionais que se referem à dignidade: o 

artigo 170 impõe à ordem econômica a finalidade de assegurar a todos uma existência digna; 
                                                             
226 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3ª ed. Trad. Maria 
Cristina De Cicco. Rio de Janeiro-São Paulo-Recife: Renovar: 2007. p. 37. 
227 Tratado de Lisboa de 2007: "Art. 1º-A. A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da 
liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de Direito e do respeito pelos direitos do Homem, incluindo 
os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Estes valores são comuns aos Estados-Membros, numa 
sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a 
igualdade entre homens e mulheres".  
O artigo 10, igualmente, faz referência à dignidade: "A acção da União na cena internacional assenta nos 
princípios que presidiram à sua criação, desenvolvimento e alargamento, e que é seu objectivo promover em 
todo o mundo: democracia, Estado de Direito, universalidade e indivisibilidade dos direitos do Homem e das 
liberdades fundamentais, respeito pela dignidade humana, princípios da igualdade e solidariedade e respeito 
pelos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional". 
228 A Constituição de 1934 foi a primeira, no Brasil, a fazer referência à dignidade. O artigo 115 determinava que 
"a ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, 
de modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites é garantida a liberdade econômica". 
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o art. 226, § 7º, assegura a liberdade de planejamento familiar ao casal, também fundado nos 

princípios da dignidade e da paternidade responsável; o art. 227, caput, impõe à família, à 

sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, uma vida digna; o art. 230 confere proteção similar às pessoas idosas; 

enfim, há uma gama de proteções conferida à pessoa humana no âmbito constitucional, todas 

elas fundadas na dignidade. 

Ingo Sarlet Wolfgang afirma que a dignidade, tal como insculpida no artigo 1º, 

inciso III, atua como princípio fundamental. Observa também que a dignidade não foi inserida 

na Constituicão como direito ou garantia fundamental; mas como princípio, ou seja, está 

presente antes mesmo dos direitos e garantias fundamentais229.  

De toda sorte, o autor considera inócua a discussão existente a respeito da 

natureza da dignidade, se é princípio ou direito fundamental, pois não são concepções 

"antitéticas" ou excludentes, ou seja, não se opõem230. Rigorosamente, o direito à dignidade 

não nasce do ordenamento jurídico, pois é uma "qualidade intrínseca da pessoa humana". 

Assim, a Constituição preconiza, na verdade, não o direito à dignidade, mas sim o "direito ao 

reconhecimento da dignidade", ou seja, o respeito a ela231. 

Robert Alexy afirma que princípios são sempre "razões prima facie" e regras 

são, "[...] se não houver o estabelecimento de alguma exceção, razões definitivas"232. Em 

seguida, afirma o autor que nem mesmo o princípio da dignidade humana é absoluto, haja 

vista a possibilidade de prisão perpétua (no direito alemão). Assim,  a dignidade do criminoso 

                                                             
229 Luís Roberto Barroso afirma o seguinte sobre a dignidade: "Como um valor fundamental que é também um 
princípio constitucional, a dignidade humana funciona tanto como justificação moral quanto como fundamento 
jurídico-normativo dos direitos fundamentais. Não é necessário elaborar de modo mais profundo e detalhado a 
distinção qualitativa existente entre princípios e regras. A concepção adotada aqui é a mesma que se tornou 
dominante na Teoria do Direito, baseada no trabalho seminal de Ronald Dworkin sobre o assunto, acrescida dos 
desenvolvimentos posteriores realizados pelo filósofo do Direito alemão Robert Alexy. De acordo com Dworkin, 
princípios são normas que contêm 'exigências de justiça ou equidade ou alguma outra exigência de moralidade'. 
Ao contrário das regras, eles não se aplicam na 'modalidade tudo ou nada', e em certas circunstâncias podem não 
prevalecer devido à existência de outras razões ou princípios que apontem para uma direção diferente. Os 
princípios têm uma 'dimensão de peso' e quando eles colidem é necessário considerar a importância específica de 
cada um deles naquela situação concreta. Para Alexy, os princípios são 'mandados de otimização', cuja aplicação 
varia em diferentes graus, de acordo com o que é fática e juridicamente possível. Portanto, de acordo com a 
teoria de Alexy, os princípios estão sujeitos à ponderação e à proporcionalidade, e sua pretensão normativa pode 
ceder, conforme as circunstâncias, a elementos contrapostos" (BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da 
pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da 
jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 64-65).  
230 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 9ª ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 81. 
231 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 9ª ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 84. 
232 ALEXY, Roberto. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 106. 
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não é violada se a execução dessa espécie de pena tem justificativa na proteção da 

sociedade233. E conclui: 

 
Por isso, é necessário que se pressuponha a existência de duas normas 
da dignidade humana: uma regra da dignidade humana e um princípio 
da dignidade humana. A relação de preferência do princípio da 
dignidade humana em face de outros princípios determina o conteúdo 
da regra da dignidade humana. Não é o princípio que é absoluto, mas 
a regra, a qual, em razão de sua abertura semântica, não necessita de 
limitação em face de alguma possível relação de preferência. O 
princípio da dignidade humana pode ser realizado em diferentes 
medidas. O fato de que, dadas certas condições, ele prevalecerá com 
maior grau de certeza sobre outros princípios não fundamenta uma 
natueza absoluta desse princípio, significando apenas que, sob 
determinas condições, há razões jurídico-constitucionais praticamente 
inafastáveis para uma relação de precedência em favor da dignidade 
humana.234 

 

Assim, a dignidade teria dupla função: a de atuar como princípio, por ser razão 

prima facie, na medida em que se impõe o seu respeito, a sua promoção, a sua proteção, e a de 

funcionar como regra no processo de ponderação quando harmonizada com outros 

princípios235. 

Examinada a dignidade como fundamento para a solução do conflito de 

interesses entre credor e devedor na responsabilidade patrimonial, especialmente no que se 

refere à possibilidade de constrição judicial de determinado bem que seja caro (e 

impenhorável) ao executado ou, diferentemente, à análise do comprometimento da dignidade 

do credor se este não obtiver o recebimento efetivo de seu crédito, fica ainda mais evidente o 

que se pretende demonstrar com o presente estudo: a necessidade de harmonização da 

dignidade de uma parte quando confrontada com a dignidade da outra, com interesse 

antagônico. 

Ingo Wolfgang Sarlet tece a seguinte consideração a esse respeito: 

 

No mínimo – e neste sentido já não se poderá falar de um princípio 
absoluto – impende reconhecer que mesmo prevalecendo em face de 
todos os demais princípios (e regras) do ordenamento, não há como 
afastar – como ainda teremos oportunidade de discutir – a necessária 
relativização (ou, se preferirmos, convivência harmônica) do princípio 

                                                             
233 ALEXY, Roberto. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 113. 
234 ALEXY, Roberto. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 113-114. 
235 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 9ª ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 87. 
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da dignidade da pessoa em homenagem à igual dignidade de todos os 
seres humanos.236 

 

A origem da problemática remete ao fato de que a dignidade foi, aos poucos, 

principalmente após o surgimento das Constituições modernas, sendo lançada a um patamar 

elevadíssimo, importando em verdadeiro slogan, polivalente e multifuncional, a servir de 

"critério de desempate" entre interesses contrapostos no âmbito do direito privado, 

principalmente em casos difíceis. Luís Roberto Barroso atribui o fenômeno à ruína de dois 

pilares do pensamento jurídico clássico, quais sejam, a summa divisio entre o direito público e 

o privado e a "crença no formalismo e no raciocínio puramente dedutivo"237. O presente 

estudo não tem, no entanto, o escopo de adentrar as razões que levaram o direito 

constitucional a tal grau de inserção no âmbito do direito privado. 

É inequívoca a positivação da dignidade no direito pátrio, e ela ocorre sob 

diversas perspectivas. A dignidade é valor-fonte porque é um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil (está contemplada no Título I dos Princípios Fundamentais da 

Constituição); além disso, a dignidade pode assumir a condição de regra ou de princípio, 

assim como os direitos fundamentais238, e, sob outra perspectiva, assume uma condição de 

norma de direito fundamental, nos seguintes termos: 

 

 [...] do princípio da dignidade da pessoa podem e até mesmo devem 
ser deduzidas posições subjetivas fundamentais e deveres, ainda que 
não expressamente positivados, de tal sorte que, neste sentido, é 
possível aceitar que se trata de uma norma de direito fundamental, 
muito embora daí não decorra, pelo menos não necessariamente, que 
existe um direito fundamental à dignidade.239 

 

                                                             
236 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 9ª ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 89. 
237 Luís Roberto Barroso complementa com o seguinte pensamento: "Nesse novo ambiente pós-positivista, no 
qual a constituição e os princípios constitucionais, expressos ou implícitos, desempenham uma função central, os 
juízes e as cortes frequentemente necessitam recorrer à moralidade política com a finalidade de aplicar os 
princípios corretamente. Isso tudo favoreceu a ascensão da dignidade humana" (BARROSO, Luís Roberto. A 
dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a construção de um conceito 
jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 62-63). 
238 Ingo Sarlet Wolfgang explica com as seguintes palavras: "O fato de a dignidade da pessoa humana assumir, 
em primeira linha, a condição de princípio fundamental não afasta a circunstância de que possa operar como 
regra (não só, mas também, pelo fato de que as próprias normas de direitos fundamentais igualmente assumem a 
dúplice condição de princípios e regras). Para ilustrar tal afirmação, bastaria lembrar que a regra que proíbe a 
torutra e todo e qualquer tratamento desumano e degradante (art. 5o., III, da CF), constitui regra diretamente 
deduzida do princípio da dignidade da pessoa humana, ainda que inexistisse previsão de tal proibição no texto 
constitucional" (SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de 
direito constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 258). 
239  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 
constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 259. 
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Assim, analisada sob essa vertente de base para os direitos e garantias 

fundamentais, a dignidade tem dupla função. Atua como limite e como tarefa, conforme 

enuncia Ingo Wolfgang Sarlet240. É limite porque não pode ser violada pelos poderes estatais 

e, tampouco, pela comunidade em geral, e constitui tarefa porque devem-se concentrar 

esforços para a sua efetivação. Ou seja, a dignidade tem uma dimensão positiva (prestativa) 

porque o Estado deve promovê-la, e assim o faz quando confere, entre outras providências, 

saúde, moradia, saneamento básico à população, principalmente em benefício daqueles que 

têm piores condicões; e tem outra dimensão, a negativa (defensiva), de não poder ser violada. 

E, nesse sentido, todos devem respeitá-la, não apenas o Estado, mas todos os jurisdicionados, 

os legisladores, enfim, os poderes constituídos. 

A dignidade como pano de fundo, acompanhada de alguns dos direitos 

fundamentais, vem sendo vinculada ao bem-estar social, à solidariedade, à ideia de uma 

sociedade mais justa, livre, com menos desigualdades sociais, inclusive para permitir que seja 

invocada com a finalidade de proteger o executado ou, diferentemente, de miná-lo em 

benefício do credor. Em muitos casos, afasta-se a lei sob a justificativa de que ela não estaria 

albergada pela Constituição por desrespeitar a dignidade, em face das peculiaridades do caso 

concreto. 

As ideias desenvolvidas no presente tópico, em suma, objetivam demonstrar 

que, apesar da inquestionável importância e relevância da dignidade no ordenamento jurídico, 

verdadeiro alicerce normativo, a sua natureza é fluida, flexível e, de certa forma, quando 

vinculada a bens materiais, ajustável conforme uma série de fatores. Basta lembrar que o 

salário mínimo nacional vigente não permite que uma pessoa viva com dignidade, 

principalmente nos grandes centros urbanos. 

Essa fluidez e flexibilidade recomendam que a abertura para a sua aplicação no 

âmbito da responsabilidade patrimonial seja feita de modo excepcional e com elevados juízo e 

prudência. Do contrário, abrem-se portas para decisionismos e arbitrariedades de toda ordem, 

conforme críticas contundentes que já vêm sendo apresentadas por inúmeros autores, já 

mencionadas. Apesar da interferência das normas constitucionais na esfera privada, as regras 

de penhorabilidade e impenhorabilidade consideram a dignidade para nortear suas 

determinações e, assim sendo, deve-se aplicar a subsunção. No entanto, em face da 

impossibilidade de a lei atentar para cada situação específica, com ênfase para as 

                                                             
240  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 
constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 260. 
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peculiaridades de cada caso concreto, excepcionalmente devem ser admitidas tais 

interferências a bem da justiça e em respeito ao próprio ordenamento jurídico. 

No tópico seguinte, examina-se o mínimo existencial, alçado à categoria de 

verdadeiro direito fundamental implícito, conforme se demonstrará.  

 
  

3.2 O mínimo existencial 
 
 

Diversos têm sido os operadores do direito que vêm misturando os dois temas: 

mínimo existencial e patrimônio mínimo241.  

É preciso, no entanto, estabelecer limites diferenciadores do mínimo 

existencial e do patrimônio mínimo, bem como discorrer sobre as dificuldades que o assunto 

envolve, sempre limitado às consequências que têm potencial para interferir no modo como 

deve ser operada a responsabilidade patrimonial. 

A noção de mínimo existencial está normalmente associada aos direitos 

humanos e aos direitos fundamentais sociais. Conforme examinado, o art. 1º, inciso III, da 

Constituição Federal, diz ser a dignidade da pessoa humana um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil. As pessoas mais desfavorecidas, que têm parca condição 

econômica, experimentam frequente comprometimento de sua dignidade, em flagrante 

desrespeito ao aludido princípio constitucional. Tal fato não pode ser ignorado pelo 

legislador, tampouco pelo juiz, pois constitui um dos objetivos fundamentais de nossa 

República "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais" (art. 3º, inciso III, da CF).  

Percebe-se, assim, que a questão relacionada ao mínimo existencial está 

indissociavelmente ligada à pobreza, conforme assinala Ricardo Lobo Torres242. Uma nação 

próspera, com maior equilíbrio da distribuição de suas riquezas entre as classes sociais, sem 

amplitude tão acentuada entre a camada social mais alta e a mais baixa, como aquela que se 

verifica no Brasil, tem necessidade menos premente de disciplinar o assunto. 

                                                             
241 Examine-se, por exemplo, a ementa de um julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo: "ALIMENTOS - 
Obrigação alimentar - Fixação no equivalente a 32% do salário mínimo - Redução da verba - Desacolhimento - 
Inversão do ônus da prova em favor dos alimentandos - Abandono moral e material da prole em detrimento da 
paternidade responsável - Fixação da verba em obediência ao binômio necessidade/possibilidade - Garantia de 
um patrimônio mínimo para a sobrevivência dos menores - Recurso desprovido" (Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. Apelação nº 7.024.294.0-00, 8ª Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador Caetano 
Lagrasta Neto. Julgado em 07.04.2010).  
242 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 3. 
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Virgílio Afonso da Silva, reconhecendo a dificuldade de estabelecer o conceito 

de mínimo existencial, adverte de saída que a expressão não é utilizada apenas com um 

sentido. Segundo ele, mínimo existencial pode ser aquilo que é garantido pelos direitos 

sociais, como pode ser aquilo que, no âmbito dos direitos sociais, seria "justiciável" – 

atribuindo a essa última expressão o significado de factível – no confronto entre o que 

garantem os direitos sociais e a possibilidade de tutela apenas com relação ao mínimo; e,  por 

fim, pode o mínimo existencial significar "conteúdo essencial – isto é, um conceito que não 

tem relação necessária com a justiciabilidade e, ao mesmo tempo, não se confunde com a 

totalidade do direito social"243. 

A palavra mínimo tanto pode ser utilizada como adjetivo quanto como 

substantivo. Para o sentido que se examina, mínimo é empregado como substantivo e significa 

a menor porção possível. Independentemente da função que exerce, a palavra não é exata 

quanto a seus limites. Se usada como adjetivo, por exemplo, para qualificar um substantivo 

que contenha delimitações objetivas, como o salário, não há espaço para maiores lucubrações 

em torno do alcance da expressão. Exemplificando, todos sabem que salário é a 

contraprestação devida pelo empregador ao empregado, com origem em contrato de trabalho. 

Se o ordenamento jurídico fixa um valor mínimo para o salário, não se pode pagar, 

obviamente, menos do que o montante estabelecido. Torna-se simples a verificação de seu 

cumprimento ou de sua violação. 

Porém, a expressão mínimo existencial, que vem sendo consagrada pela 

doutrina, apresenta acentuada dificuldade de compreensão e delimitação. Mínimo como 

substantivo, qualificado pelo adjetivo existencial, significa o que é necessário para existir. 

Mas o que é existir? O que é necessário para existir? Existir é viver, é durar, é ser, é poder ser 

útil. O mínimo a ser observado para a existência da pessoa é noção um tanto quanto fluida e 

vaga, para não dizer frouxa. O ser humano adapta-se às condições de vida que tem, mesmo as 

piores. Muitos são os exemplos de sobrevivência pelo mundo. Entretanto, não se pode fixar o 

mínimo levando em consideração tal característica de resignação, de certa forma inerente ao 

ser humano. A existência deve ser digna, não podendo o operador do direito contentar-se com 

o mínimo para a subsistência, mas sim para a existência, considerada a preservação, acima de 

tudo, da dignidade, que constitui um dos fundamentos da República. Nessa linha de reflexão, 

viver é existir, no sentido de permanecer vivo, mas também é habitar, é poder trabalhar, ter 

                                                             
243 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. p. 204-205. 
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saúde, poder conviver e, em certo sentido, poder fruir da vida. Ser feliz. Mesmo que esse 

desfrute seja com total desprendimento de bens materiais, sem egoísmo, conforme alvitra uma 

das diversas interpretações do poema Navegar é preciso, de Fernando Pessoa.  

A respeito da felicidade, pode-se dizer, conforme assevera Rogério Ferraz 

Donnini, que é um princípio constitucional, independentemente da aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC nº 19/2010, a chamada "PEC da Felicidade"), e encontra abrigo 

nos artigos 1º, inciso III, 3º, inciso I, 5º, caput, da Constituição Federal; art. 5º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como nos artigos 421 e 422 do Código 

Civil244. 

O movimento da civilização mundial é no sentido do humanismo, de 

valorização da existência digna e da existência com condições aptas a proporcionar a 

felicidade. Fábio Konder Comparato também enfatiza a promoção da felicidade e, seguindo 

essa ordem de ideias, afirma o seguinte: 

 
A partir da Idade Moderna, a humanidade passou a se orientar sempre 
mais em função do futuro e não do passado. Os povos já não se guiam 
pelas tradições ancestrais, mas procuram enxergar com mais nitidez os 
dias vindouros. Não se trata, apenas, da necessária adaptação da vida 
cotidiana às novas exigências do progresso tecnológico, cujo ritmo se 
vem acelerando incessantemente nos últimos séculos. Trata-se, 
sobretudo, de avançar, sem grandes desvios, rumo a um mundo mais 
justo, em que o ideal da felicidade, que sempre inflamou os corações, 
possa enfim ser alcançado pelo maior número possível de pessoas.245 

 

A Constituição Federal não faz qualquer alusão expressa ao mínimo 

existencial, mas a sua noção pode ser extraída, conforme lição de Ricardo Lobo Torres, da 

ideia de liberdade e dos princípios constitucionais da dignidade humana, igualdade, devido 

processo legal, livre iniciativa, bem como da Declaração dos Direitos Humanos246. Ingo 

Wolfgang Sarlet, no mesmo sentido, observa que o fato de não haver previsão constitucional 

expressa do mínimo existencial não pode comprometer sua validade: 

 
 [...] a percepção de que o direito a um mínimo existencial independe 
de expressa previsão no texto constitucional para poder ser 
reconhecido, visto que decorrente já da proteção da vida e da 
dignidade da pessoa humana. No caso do Brasil, onde também não 

                                                             
244  DONNINI, Rogério Ferraz. Responsabilidade civil na pós modernidade: felicidade, proteção, 
enriquecimento com causa e tempo perdido. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2015. p. 78. 
245 COMPARATO, Fábio Konder. A civilização capitalista: para compreender o mundo em que vivemos. 2ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 299. 
246 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 36. 
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houve uma previsão constitucional expressa consagrando um direito 
geral à garantia do mínimo existencial, os próprios direitos sociais 
específicos (como a assistência social, a saúde, a moradia, a 
previdência social, o salário mínimo dos trabalhadores, entre outros) 
acabaram por abarcar algumas das dimensões do mínimo existencial, 
muito embora não possam e não devam ser com ele confundidas.247 

 

Apesar de a Constituição Federal ser silente a respeito do mínimo existencial, 

em 1993 foi editada uma lei fazendo referência expressa ao mínimo social: a Lei nº 8.742, de 

7 de dezembro, disciplinando a assistência social. O seu artigo 1º valeu-se da expressão 

"mínimos sociais" 248 . O art. 2º, parágrafo único, foi ainda mais enfático: "Para o 

enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 

setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências 

sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais". 

É de conhecimento geral que, embora a Constituição Federal brasileira 

assegure aos indivíduos uma série de direitos fundamentais, entre eles direitos sociais, os 

fatos demonstram que muitos desses direitos não são observados, por diversas e complexas 

razões. O Brasil é um país economicamente instável, com distribuição de renda bastante 

desigual e inúmeras mazelas. As causas da ausência estatal não se limitam apenas à falta de 

recursos, mas são justificadas também pelo direcionamento oblíquo e estrábico das riquezas 

existentes, seja por incompetência, por má gestão ou por motivos espúrios, conforme 

episódios lamentáveis e recorrentes de corrupção, diuturnamente divulgados pela imprensa. 

As situações passíveis de serem corrigidas – como gestão inadequada, 

corrupção, etc. – devem ser endireitadas, mediante todos os esforços. Porém, não se pode 

obliterar a característica da economia de mercado; não se pode deslembrar que uma nação tem 

maior ou menor riqueza conforme sua produção e diversos outros fatores de natureza 

econômica, internos e externos. Assim, não se pode pretender do Estado tudo o que seria 

legítimo, sob o ponto de vista de direito subjetivo desejável, se não há condição fática de 

suprimento de tais necessidades249. O que uma nação rica pode proporcionar a seus cidadãos é 

                                                             
247 SARLET, Ingo Wolfgang. O direito ao mínimo existencial não é uma mera garantia de sobrevivência. 
Site Consultor Jurídico, 2015. 
248 Lei 8.742/93: "Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 
Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas". 
249 Ingo Wolfgang Sarlet observa a esse respeito o seguinte: "Mas a mensuração concreta das prestações 
vinculadas ao mínimo existencial encontra-se submetida a condicionantes espaciais e temporais, mas 
especialmente depende do padrão socioeconômico vigente, estando sujeito a câmbios ao longo do tempo, o que 
também remete ao problema de sua constante atualização e de qual a instância com competência para tal 
avaliação e decisão" (in: SARLET, Ingo Wolfgang. O direito ao mínimo existencial não é uma mera garantia 
de sobrevivência. Site Consultor Jurídico, 2015). 
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diferente, e mais, do que pode experimentar o cidadão de um país pobre. Por essa razão, é 

preciso compreender o mínimo existencial num contexto mais amplo, não rígido, que leve em 

consideração outros aspectos, principalmente aqueles que dizem respeito à possibilidade de 

sua implementação. 

Virgílio Afonso da Silva, a propósito do tema, observa o seguinte: 

 
O conteúdo essencial de um direito social, portanto, está intimamente 
ligado, a partir da teoria relativa, a um complexo de fundamentações 
necessárias para a justificação de eventuais não-realizações desse 
direito. Em outras palavras: tanto quanto qualquer outro direito, um 
direito social também deve ser realizado na maior medida possível, 
diante das condições fáticas e jurídicas presentes. O conteúdo 
essencial, portanto, é aquilo realizável nessas condições. Recursos a 
conceitos como o "mínimo existencial"  ou a "reserva do possível"  só 
fazem sentido diante desse arcabouço teórico. Ou seja, o mínimo 
existencial é aquilo que é possível realizar diante das condições fáticas 
e jurídicas, que, por sua vez, expressam a noção, utilizadas às vezes de 
forma extremamente vaga, de reserva do possível.250 

 

Gilmar F. Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco afirmam que a ordem 

constitucional brasileira não foi expressa em relação a um núcleo essencial dos direitos 

fundamentais, mas não deixou de vedar, inequivocamente, qualquer proposta de emenda 

constitucional que vise à supressão de direitos e garantias individuais (art. 60, § 4°, IV)251. 

Os direitos sociais a uma prestação do Estado não são o enfoque principal do 

presente estudo, mas convém seguir com essas poucas palavras sobre o tema, ainda que 

apenas com o fito de estabelecer uma diferenciação entre o que vem sendo denominado de 

mínimo existencial e o que a doutrina e a jurisprudência vêm consolidando em torno da noção 

de patrimônio mínimo. A origem tanto de um quanto de outro é a dignidade da pessoa 

humana. 

Sobre os direitos que o cidadão tem a uma ação positiva contra o Estado, é 

evidente a relevância, e até urgência, do mínimo existencial. A esse respeito, Alexy divide as 

ações positivas a que os cidadãos têm direito, em face do Estado, em dois grupos: o primeiro 

compreenderia as ações fáticas, inclusive aquelas pautadas na intenção de receber certo 

                                                             
250 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. p. 205. 
251 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO. Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 10ª ed. São 
Paulo: Saraiva. 2015. p. 215. 
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benefício com fundamento no mínimo existencial; o segundo grupo abarcaria as ações de 

natureza normativa, ou seja, o direito a "atos estatais de criação de normas"252. 

Dada a magnitude que o tema encerra, é oportuno mencionar uma decisão do 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, país pioneiro no desenvolvimento do mínimo 

existencial, referida por Alexy em outra passagem de sua obra sobre direitos fundamentais. O 

autor observa que o Tribunal alemão teria exarado uma manifestação de certa forma ambígua 

porque, ao julgar um caso, afirmara não ser função do Estado suprir as necessidades materiais 

dos cidadãos. Em outro caso, porém, reconheceu que o indivíduo com fragilidade física e 

psíquica não teria condição de se sustentar sozinho e por isso teria direito à assistência 

social253. Após fazer alusão a tal posicionamento jurisprudencial, conclui: "Diante disso, é 

possível afirmar que existe ao menos um direito fundamental social não-escrito, isto é, que se 

funda em uma norma atribuída por meio de interpretação a um dispositivo de direito 

fundamental"254. 

Embora tenha Alexy sustentado o direito fundamental social não-escrito a um 

mínimo existencial, o autor obtempera que este não pode servir de abertura para expandir 

inúmeros outros direitos a prestações: 

 

Não é nenhuma obviedade que, sob uma Constituição que não o 
garante expressamente, a existência de um direito subjetivo ao mínimo 
existencial, em nível constitucional, seja maciçamente sustentada pela 
jurisprudência e pela doutrina. Contudo, seria uma conclusão 
equivocada inferir automaticamente outros direitos a prestação  a 
partir desse exemplo. Embora a existência de um direito a prestação, 
corretamente atribuído a dispositivos constitucionais, implique a 
rejeição da tese segundo a qual não se pode atribuir nenhum direito a 
prestações a esses dispositivos, daí não decorre que a esses 
dispositivos possam ser atribuídos outros direitos a prestações.255 

 

 

Apesar de Alexy referendar a concepção do mínimo existencial como um 

direito subjetivo, fixar a sua extensão é incumbência árdua. Em outras palavras, o mínimo 

pode ser bem ínfimo, apenas o suficiente para existir, dentro ainda dos limites da pobreza ou, 

                                                             
252ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 201-202. 
253 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 436. 
254 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 436-437. 
255 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 437. 
 



139 
 

diversamente, esse mínimo não precisa ser tão pouco assim. Ao contrário, deve possibilitar ao 

cidadão mais do que o mínimo para a sua existência, ou seja, há de proporcionar o seu bem-

estar. Afinal, um dos objetivos constitucionais é o de construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária (art. 3º, inciso I, da CF). O art. 193 da CF também é firme nesse propósito: "A 

ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça 

sociais". 

A respeito dessa diferença de conteúdo do mínimo existencial, dependendo da 

concepção mais restrita ou mais elástica que se adote, Robert Alexy observa o seguinte: 

 

Especialmente importante é a diferença entre um conteúdo 
minimalista e um maximalista. O programa minimalista tem como 
objetivo garantir "ao indivíduo o domínio de um espaço vital e de um 
status social mínimos", ou seja, aquilo que é chamado de "direitos 
mínimos" e "pequenos direitos sociais". Já um conteúdo maximalista 
pode ser percebido quando se fala de uma "realização completa" dos 
direitos fundamentais, ou quando se caracteriza o direito à educação 
como "pretensão" de uma emancipação intelectual e cultural voltada à 
individualidade, à autonomia e à plena capacidade político-social.256 

 

E a sua conclusão é expressada com a afirmação de que os direitos 

fundamentais sociais não podem ser simplificados por uma fórmula do tudo ou nada257. 

Diferentemente, deve haver um sopesamento entre princípios, quer dizer, uma espécie de 

contrabalanceamento entre princípios conflitantes, pois, de um lado reina o princípio da 

liberdade fática, mas, de outro lado, imperam princípios formais, como o da competência 

decisória do legislador (legitimado pela democracia) e o da separação de poderes, além de 

outros princípios, materiais, "que dizem respeito sobretudo à liberdade jurídica de terceiros, 

mas também a outros direitos fundamentais sociais e a interesses coletivos"258. 

O mínimo existencial apresenta-se, assim, por um lado, com uma faceta 

positiva, por permitir à pessoa obter do Estado aquilo que lhe possibilite preservar, 

minimamente, a sua dignidade; e, por outro lado, exibe uma especificidade negativa, ou seja, 

no sentido de permitir ao indivíduo invocá-lo como direito de defesa, para impedir que algo 

lhe seja subtraído, conforme adverte Ingo Wolfgang Sarlet259. 

                                                             
256 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 502. 
257ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 502-503. 
258 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 512. 
259 SARLET, Ingo Wolfgang. O direito ao mínimo existencial não é uma mera garantia de sobrevivência. 
Site Consultor Jurídico, 2015. 
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Ricardo Lobo Torres preconiza não apenas uma função ao mínimo existencial, 

mas duas: "O mínimo existencial é 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"260. 

A dificuldade que cerca o tema, anunciada desde o início, decorre, em resumo, 

do fato de que a determinação feita pelo ordenamento jurídico não é acompanhada 

necessariamente por um suporte econômico suficiente para gerar a quantidade de benefícios 

esperada pelos cidadãos carentes. Eis o problema. Se o Poder Executivo, ou mesmo o 

Legislativo, é omisso com relação a certo direito que projeta um dado benefício, conectado ao 

mínimo existencial, a atuação do Judiciário a fim de suprir a emergência é necessária, mas 

pode esbarrar na autonomia dos poderes, além de encontrar frequente desarranjo ou 

impossibilidade orçamentária. 

Não é demais lembrar que mesmo no âmbito legislativo há certa contradição 

normativa ao se estabelecer um salário mínimo que, sabidamente, não é suficiente para 

preservar o mínimo para a subsistência, principalmente se levado em consideração o custo de 

vida nas cidades grandes. E tanto é sabido que o mínimo estabelecido como salário é inferior 

ao mínimo necessário para a sobrevivência com dignidade, que há inúmeras outras tentativas 

de minorar o problema por meio de diversos programas e benefícios sociais. 

Ingo Wolfgang Sarlet chama a atenção para esse aspecto, ao mesmo tempo que 

realça a característica do mínimo existencial de não poder ser compreendido apenas como o 

suficiente para a sobrevivência física, mas também para uma inserção social adequada: 

 
Quanto ao conteúdo do direito propriamente dito, a compreensão 
desenvolvida na Alemanha e que também guarda harmonia com o 
marco jurídico-constitucional (a despeito da dissintonia de tal noção 
com a realidade fática em grande parte dos casos e mesmo com a 
legalidade estrita, quando em causa o valor do salário mínimo) parte 
da premissa de que o mínimo existencial não se reduz a uma mera 
garantia de sobrevivência física, ou seja, o que se costuma chamar de 
mínimo vital, mas abarca a garantia mínima de acesso a bens 
culturais, a inserção na vida social e a participação política, ou seja, 
aquilo que se tem denominado de um mínimo sociocultural.261 

  

                                                             
260 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 37. 
261 SARLET, Ingo Wolfgang. O direito ao mínimo existencial não é uma mera garantia de sobrevivência. 
Site Consultor Jurídico, 2015. 
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Portanto, o mínimo existencial confunde-se, em certa medida, com os direitos 

sociais. De acordo com a concepção de Ricardo Lobo Torres, mínimo existencial seria "o 

conteúdo essencial dos direitos fundamentais"262. Não seria, assim, para o autor, nem valor 

nem princípio jurídico. Em seus dizeres, não seria valor por não possuir a generalidade e a 

abstração, que se verificam por exemplo nas ideias de liberdade, justiça e igualdade. E 

também não seria princípio jurídico por não poder ser objeto de ponderação, característica 

relevante dos princípios. E conclui pela afirmação de que o mínimo existencial seria regra 

"porque se aplica por subsunção, constitui direitos definitivos e não se sujeita à 

ponderação"263. 

Apesar da afirmação de que o mínimo existencial estaria compreendido pelo 

conteúdo essencial dos direitos fundamentais, Torres adverte que nem por isso a recíproca 

seria verdadeira, ou seja, não seria qualquer conteúdo essencial de direito fundamental 

suficiente para caracterizar o mínimo existencial. E exemplifica com o direito à intimidade, 

que, mesmo considerando-se o seu conteúdo essencial, nada teria a ver com mínimo 

existencial264.  

O embate em torno da natureza jurídica do mínimo existencial poderia ser 

estendido bastante; da mesma forma a discussão em torno das diferenças entre regras e 

princípios. Não são, no entanto, o foco do presente estudo. Não obstante esse fato, impõe-se 

registrar que o presente estudo não adota a orientação assumida por Ricardo Lobo Torres, 

segundo a qual o mínimo existencial seria regra. 

Humberto Ávila diferencia regras de princípios dizendo o seguinte: 

 

As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente 
retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, 
paracuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre 
centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes 
são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da 
descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. 
Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 
prospectivas e com pretensão de complementaridade e de 
parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da 
correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 
decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.265 

 

                                                             
262 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 83. 
263 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 84. 
264 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.p. 89. 
265 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 102. 
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O mínimo existencial aproxima-se, assim, mais da noção de princípio; e não de 

regra. A sua proteção é finalística, não há uma descrição imediata comumente encontrada nas 

regras. Há mais um conteúdo de orientação para o respeito ao mínimo existencial, implícito, 

quase latente; e não uma regra descritiva nesse sentido. E, no seu âmago, estão presentes 

características como a maleabilidade, flexibilidade e possibilidade de ser ponderado no caso 

concreto. Não para fulminá-lo ou desrespeitá-lo, mas para estender o seu alcance, ampliando a 

sua aplicação, sempre para dar maior efetividade à dignidade humana e ao princípio da 

felicidade, na medida que seja possível. Tudo isso examinando-se o mínimo existencial como 

um direito fundamental, social, com conteúdo positivo, que deve ser estimulado e promovido 

pelo Estado.  

Da mesma forma, se transportado o instituto para a responsabilidade 

patrimonial, em que duelam devedor e credor, também pode o mínimo existencial ser objeto 

de ponderação, porque a solução, a respeito de eventual penhorabilidade ou 

impenhorabilidade de bens, deve surgir a partir da análise das peculiaridades do caso 

concreto, quando o conteúdo direto da lei não confere a solução adequada por desrespeitar 

normas e direitos constitucionalmente assegurados ao indivíduo. 

De toda sorte, não se pode negar ser extremamente difícil identificar com 

precisão o conteúdo do mínimo existencial. 

Robert Alexy infere ser praticamente impossível determinar o que faz parte do 

mínimo existencial garantido pela Constituição Federal. Segundo ele: 

 
Como a História e outros 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 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.266  

 

                                                             
266 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 427-428. 
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Ricardo Luis Lorenzetti refere-se ao mínimo garantido como sendo um pacote 

standard de bens básicos ou essenciais, tais como a moradia, educação, salubridade, alimento, 

e deveria tomar como padrão o que se consegue obter pelos trabalhadores não especializados 

sindicalizados, mas adverte que, segundo sua concepção, o direito é aos bens e não à sua 

substituição monetária, pois assim sendo, poderia ser dado outro destino ao dinheiro267. 

O presente estudo parte da premissa de que o mínimo existencial, apesar de não 

expresso pela Constituição Federal, está, assim, implicitamente contemplado pelo 

ordenamento jurídico, principalmente porque um dos alicerces da República Federativa do 

Brasil é a dignidade humana. Não há dignidade sem o mínimo para viver, para existir. E, sob 

o viés de dever de prestação pelo Poder Público, o objetivo deve ser sempre o de majorar os 

limites desse mínimo, para permitir uma existência cada vez mais plena, com o maior 

espectro de direitos sociais possíveis. 

Independentemente da concepção que se adote quanto à natureza desse mínimo 

existencial, seja como regra, valor ou princípio, o fato é que ele não pode ser ignorado pelo 

Poder Executivo, pelo Legislativo, tampouco pelo Judiciário. Não constitui objetivo do 

presente trabalho verticalizar nesse tema, mas apenas apresentar seus contornos mais 

relevantes, suficientes para a verificação de sua possível aplicação no âmbito da 

responsabilidade patrimonial.  

E o instituto pode mesmo ser relevante para a responsabilidade patrimonial por 

importar, ao mesmo tempo, em arma de defesa para o 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.  

Nessa linha de raciocínio, mesmo que se conceba o mínimo existencial como 

regra, como propugna Ricardo Lobo Torres, conforme referência feita, ainda assim não há 

como afastar a possibilidade de ponderação. Havendo, por exemplo, conflito de interesses, no 

âmbito da responsabilidade patrimonial, entre dois sujeitos (credor e devedor) que estejam em 

situação de vida minguada, de necessidade, deve o juiz proceder à ponderação para encontrar 

a solução mais justa, levando em consideração os fatos que lhe são apresentados. A propósito, 

                                                             
267 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: fundamentos de direito. Trad. Bruno Miragem e 
Claudia Lima Marques. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 153. 
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conforme assinala Karine da Silva Cordeiro, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha 

afirmou expressamente que o mínimo existencial "não está livre de ponderações"268. 

Apesar de ser praticamente impossível fixar com clareza o conteúdo do 

mínimo existencial, conforme advertência feita por Robert Alexy, parece haver certo 

consenso no sentido de englobar a alimentação, o vestuário, a moradia, a assistência à saúde, a 

educação e até a socialidade, que está de certa forma ligada ao lazer e à felicidade269.  

Essa noção é relativamente fácil de ser digerida quando se examina o mínimo 

existencial como um direito fundamental, no sentido de dever de promoção pelo Estado, no 

sentido de se buscar a sua maximização, conforme propõe Ricardo Lobo Torres270; mas, se 

aplicado o tema ao âmbito das relações privadas, especialmente na disputa entre credor e 

devedor, a solução pode ser mais complexa. Em discussão que envolva, por exemplo, a 

penhorabilidade ou impenhorabilidade de algum bem, assim como a interferência que uma ou 

outra solução possa vir a ter na vida de uma das partes, a ponderação pode ser a única técnica 

admissível para resolver a colisão entre direitos fundamentais, pois se o mínimo existencial é 

um direito do devedor, o mesmo vale para o credor, de sorte que, se a frustração de seu 

crédito se opera, um direito fundamental seu também é violado. Assim, é problemática a 

solução quando esses interesses e direitos, de igual ordem, se contrapõem. 

Em síntese, o mínimo existencial está intimamente conectado à dignidade 

humana, assim como os outros direitos fundamentais sociais. Porém, a sua ponderação pode 

ser relevante se, na disputa entre credor e devedor, as especificidades do caso apontarem para 

a possibilidade de sua violação se satisfeito o crédito em detrimento do interesse do devedor, 

ou, diferentemente, se impossibilitada a satisfação do crédito, em ofensa à posição jurídica em 

que se encontra o credor. 

Tal discussão apenas transborda para a responsabilidade patrimonial porque 

essa se opera nunca em relação à pessoa do devedor, mas em relação a seus bens. E como os 

bens materiais (penhoráveis ou impenhoráveis) têm uma função, a sua subtração pode 

repercutir na qualidade de vida do executado, ora representando apenas uma diminuição 

patrimonial aceitável, legítima e querida pelo ordenamento jurídico, ora atentando contra a 

sua dignidade, verificadas as particularidades do caso. Assim, é importante a análise de alguns 

                                                             
268 CORDEIRO, Karine da Silva. Direitos fundamentais sociais: dignidade da pessoa humana e mínimo 
existencial, o papel do poder judiciário. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 182. 
269 CORDEIRO, Karine da Silva. Direitos fundamentais sociais: dignidade da pessoa humana e mínimo 
existencial, o papel do poder judiciário. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 126. 
270 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 130. 
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elementos, que serão examinados mais adiante, para que se atenda ao que efetivamente 

preconiza a ordem jurídica. 

Mas não se pode jamais olvidar que, embora os bens tenham positivamente 

uma importância para as pessoas – afinal há certo consenso nas sociedades modernas a 

respeito da função dos bens materiais em suas vidas – a dignidade, em sua essência, quando 

examinada à luz das necessidades humanas, está mais ligada à remuneração digna pelo 

trabalho (ou possibilidade de obtê-la) do que pela titularidade do direito de propriedade. 

Nesse sentido, aponta-se para a necessidade de diferenciar renda de patrimônio. 

O artigo 36 da Constituição italiana, por exemplo, relaciona de maneira expressa a 

remuneração com a vida digna271. 

Nesta linha, quer-se adiantar que, se, exemplificando, um determinado 

devedor-executado tem a propriedade sobre um bem imóvel de valor considerável, e tem um 

passivo (dívida) equivalente a dez por cento do valor do imóvel, mas aufere remuneração 

justa (ou até alta) por seu trabalho, a permissão de penhora do referido imóvel em nada 

alteraria sua condição de vida e, além disso, cumpriria o dever do Estado de promover a 

recomposição patrimonial daquele que é credor, também com um interesse absolutamente 

legítimo a ser tutelado. 

Em outras palavras, se um indivíduo está bem colocado no mercado de 

trabalho, percebendo salário expressivo, inclusive com bonificações periódicas, a necessidade 

de proteção de seus bens em face de credores legítimos é menor do que a do miserável. Tal 

aspecto, no entanto, será mais bem desenvolvido no tópico destinado ao exame do patrimônio 

mínimo.  

Antes de relacionar o mínimo existencial com o patrimônio mínimo, são 

apresentadas algumas considerações a respeito da relação existente entre dignidade, mínimo 

existencial e propriedade de bens. 
 

 

3.3 A dignidade humana, o mínimo existencial e a propriedade de bens 
 
 

A vida com dignidade exige, sem dúvida, condições materiais mínimas; afinal, 

tudo tem seu custo. Para morar é necessário ter recursos ou, ao menos, a própria moradia. O 

mesmo vale para a alimentação, para a saúde, para a educação, para o lazer etc. Ainda que o 
                                                             
271 Artigo 36 da Constituição italiana: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e 
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 
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Estado supra algumas dessas necessidades pontualmente, em relação às pessoas que mais 

necessitam, como pode acontecer com a saúde, ainda assim a satisfação não é total, sendo 

indispensável dispor de recursos para a compra de remédios não oferecidos pela rede pública, 

por exemplo, tal como acontece com outros bens considerados necessários para viver 

dignamente. 

Exatamente por essa razão, a lei confere, na responsabilidade patrimonial, a 

proteção a determinados bens do executado, tornando-os impenhoráveis em maior ou menor 

escala, haja vista a consagrada classificação da impenhorabilidade em absoluta e relativa272. 

Assim, são impenhoráveis os salários, rendimentos, honorários etc. – pois possibilitam a 

manutenção, a subsistência do executado e de sua família. A penhorabilidade pode incidir 

somente sobre a porção excedente ao mínimo considerado, pela lei, confortável para a vida 

com dignidade (cinquenta salários mínimos conforme artigo 833, § 2o, do CPC). Assim, fica 

resguardada a possibilidade de o executado continuar arcando com despesas relativas à 

alimentação, educação, saúde, vestuário, lazer etc. Inclusive a moradia pode ser indiretamente 

protegida como corolário da proteção do salário, pois a maior parte das pessoas não é titular 

do direito de propriedade do imóvel utilizado para a própria residência. 

No entanto, apesar de aparentemente correta a forma como a lei estrutura e 

disciplina o tema, na realidade ela é falha, por não harmonizar com os direitos e garantias 

fundamentais não apenas do devedor, mas também do credor. E essa irresponsabilidade 

legislativa acaba contribuindo para a maior interferência do Poder Judiciário, para ponderar 

regras que não observam com coerência os direitos e garantias fundamentais dispostos na 

Constituição Federal. A manutenção da impenhorabilidade do salário até a importância de 

cinquenta salários mínimos é praticamente o mesmo que tornar o salário de todos 

impenhorável, tal como dispunha o artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973273, pois 

raros são os indivíduos a perceber mensalmente mais do que esse teto no Brasil. E essa 

realidade está em absoluta dissintonia com os direitos fundamentais (mínimo existencial) e 

com a dignidade. Dependendo da espécie de dívida e demais elementos, aferíveis apenas em 

face do caso concreto, privar o credor do direito de receber seu crédito e, em contraposição, 

                                                             
272 O Código de Processo Civil de 2015 não deu continuidade a essa classificação, rompendo com a tradição 
legislativa iniciada com o Código de Processo Civil de 1939 e mantida pelo Código processual de 1973.. 
273 É importante fazer referência ao seguinte fato: a Lei 11.382/06, responsável pela implementação de diversas 
mudanças nessa parte do Código de Processo Civil de 1973, tentou acrescentar o parágrafo terceiro ao referido 
artigo 649, com o seguinte teor: "§ 3o  Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, será considerado 
penhorável até 40% (quarenta por cento) do total recebido mensalmente acima de 20 (vinte) salários mínimos, 
calculados após efetuados os descontos de imposto de renda retido na fonte, contribuição previdenciária oficial e 
outros descontos compulsórios”. Referido parágrafo, infelizmente, foi vetado; seria muito mais coerente com os 
direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal. 
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permitir ao executado continuar percebendo um salário muito acima do que é necessário para 

viver com dignidade pode significar violação a direitos fundamentais do credor em boa parte 

dos casos. 

Os juízes continuarão corrigindo a rota legislativa, com base na Constituição 

Federal, a exemplo do que já faziam sob a vigência do CPC de 1973, que considerava o 

salário impenhorável sem qualquer espécie de exceção. O Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, por exemplo, mitigou a impenhorabilidade do salário, com fundamento na 

repersonalização do direito civil e em direitos fundamentais, para permitir a penhora de 30% 

(trinta por cento) dos proventos do executado, conforme ementa abaixo transcrita: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. EXPROPRIAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBA DE 
NATUREZA SALARIAL EM CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO 
DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA DE NATUREZA 
SALARIAL QUE NÃO COMPROMETER A DIGNIDADE 
HUMANA (ARTIGO 649, IV, DO CPC). COMPATIBILIZAÇÃO 
DOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR 
COM O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PERCENTUAL DE 
30% QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO 
DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. A regra da impenhorabilidade do 
salário, manifestação do princípio da repersonalização do direito civil, 
tutela o patrimônio mínimo para o fomento da dignidade humana do 
devedor (CF, artigo 1º, III), direito fundamental que deve ser 
compatibilizado com o da eficácia da tutela jurisdicional executiva 
(CF, artigo 5º, XXXV), atentando-se aos princípios norteadores da 
necessidade, menor restrição possível e da salvaguarda do núcleo 
essencial dos direitos fundamentais utilizado para solução de conflitos 
entre direitos fundamentais. Recurso improvido.274 
 

A regra processual claramente não respeita direitos e garantias do credor. 

Apenas observa a posição do devedor divorciada da realidade fática que diz respeito também 

ao credor; daí a impossibilidade de sua aplicação pela simples subsunção. Há variáveis que a 

lei solenemente ignora, ao determinar a impenhorabilidade sobredita, a qual, por conseguinte 

viola, em face das especificidades do caso concreto, direitos e garantias fundamentais. 

Alguns dos direitos fundamentais, aí inseridos o mínimo existencial, assim 

como a dignidade, quando examinados à luz de direitos e interesses contrapostos, devem ser 

definidos a partir das diversas variáveis afloradas apenas com a realidade do caso sob exame. 

Virgílio Afonso da Silva, a respeito dessa flexibilidade inerente aos direitos fundamentais, 

explica o seguinte: 

                                                             
274 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 4ª Turma. Agravo de Instrumento nº 176328-23.2015.8.26.0000. 
Relator Desembargador Hamid Bdine. Julgado em 24.9.2015. Publicado em 29.09.2015. 
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 [...] o conteúdo essencial dos direitos fundamentais é definido, a 
partir da relação entre diversas variáveis – e de todos os problemas 
que as cercam –, como o suporte fático dos direitos fundamentais 
(amplo ou restrito) e a relação entre os direitos e suas restrições 
(teorias externa ou interna), a opção fundamentada ao longo de todos 
os capítulos precedentes já definiu, automaticamente, a opção por um 
modelo de garantia do conteúdo essencial dos direitos fundamentais: o 
modelo relativo, sobretudo em seu enfoque subjetivo.275  

 

Pela mesma razão (dignidade e direito fundamental social), é impenhorável o 

imóvel próprio utilizado para a residência (Lei nº 8009/90), assim como também o é o bem de 

família voluntário, disciplinado pelo Código Civil. 

Mas será mesmo que a proteção conferida à moradia, tal como estruturada pelo 

legislador, está em consonância com o direito fundamental social à moradia? E com relação 

ao mínimo existencial? A resposta, levando-se em consideração o teor da Lei nº 8.009/90, é 

negativa para as duas indagações. A propósito, quando referida lei sobre o bem de família 

legal foi editada, a moradia ainda não havia sequer sido elevada à condição de direito 

fundamental, fato que somente ocorreu com o advento da Emenda Constitucional nº 26, de 

2000. 

Ainda que muitos autores, e também a jurisprudência, atrelem o instituto do 

bem de família, tanto o legal quanto o voluntário, à dignidade da pessoa humana e, mais 

modernamente, ao direito à moradia previsto na Constituição (art. 6º), é importante observar, 

conforme já se registrou, que o sujeito não precisa ser proprietário de um bem imóvel, – e 

manter essa titularidade ao longo de sua vida –, para ter moradia, tampouco para que se 

configure uma vida digna.  

No Brasil, a maioria das pessoas vive e morre sem nunca ter adquirido um 

imóvel e nem por isso é possível afirmar que elas não viveram dignamente. A despeito disso, 

doutrina e jurisprudência dão ênfase a essa fundamentação, sem enfrentar o cerne da questão. 

Evidente que é nobre o objetivo de promover a menor desigualdade de renda, a justiça social e 

a efetivação de direitos sociais em sua maior amplitude possível, mas daí a conferir uma 

relação necessária entre moradia e propriedade, ou entre mínimo existencial e bem de família, 

há uma distância significativa. Ao menos da forma como tais temas foram regulados 

infraconstitucionalmente. 

                                                             
275 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. p. 206. 
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Quem tem boa condição de vida – porque tem saúde, segurança, educação, 

remuneração justa pelo trabalho exercido, tal como diz a Constituição italiana, entre outros 

atributos que uma sociedade economicamente saudável pode assegurar – não precisa habitar 

imóvel próprio. Pode viver em imóvel alugado. A propósito, essa é uma orientação que 

muitos observam, não por razões ligadas à falta de recursos, mas por opção econômico-

financeira. Dependendo do cenário econômico, o dinheiro aplicado pode ser mais benéfico do 

que se estiver imobilizado. 

Por essa razão apresentou-se a crítica à Lei nº 8.009/90, que promove a 

proteção, em algumas situações, de um patrimônio máximo e não mínimo, porque o 

proprietário de imóvel de alto padrão, na condição de executado, goza da mesma proteção 

conferida ao pobre (invulnerabilidade de todo o imóvel); o direito lhe confere a possibilidade 

de não pagar uma dívida, frustrando o credor, ao passo que, em inúmeras situações, poder-se-

ia alcançar uma composição de pagamento da dívida (com satisfação plena do credor) somado 

à salvaguarda de uma porção patrimonial necessária para o executado continuar vivendo 

dignamente. 

Nota-se que a lei, ao proteger o mínimo de forma variável, uma vez que cada 

imóvel tem um valor, estabelece verdadeira relatividade concernente ao mínimo, ou seja, o 

que é mínimo para uma pessoa não o é para outra. E o mesmo fenômeno pode ser verificado 

em relação à dignidade, como se houvesse diferentes níveis de dignidade, conforme quem seja 

o titular da propriedade de um bem. Não pode ser assim. Se o benefício do executado se dá 

em flagrante prejuízo do exequente, supostamente credor, é necessário que o mínimo seja 

igual para todos. 

A relação entre dignidade e bens materiais deve ser estabelecida para o mínimo 

e não para aquilo que seria desejável, subjetivamente, por parte de cada indivíduo. Do 

contrário, seria absolutamente impossível aplicar a lei, dada a variedade de interpretações (e 

vontades) a respeito da dignidade própria, quando relacionada ao patrimônio. 

Ainda que se deixe de lado a análise do mínimo existencial na relação entre 

credor e devedor e se o examine como um direito fundamental social, tal como mandado de 

otimização, a ser oponível em face do Poder Público, ainda assim é extraordinariamente 

complexa a quantificação do mínimo, conforme já se afirmou. As pessoas são diferentes e 

podem guardar diferentes concepções da vida, que interfiram diretamente naquilo que 

desejam ter. 

Robert Alexy sintetiza o dilema assim: 
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Embora a vinculação entre um direito ao trabalho e um dever de 
trabalhar seja frequente, ela não é necessária. Um Estado que 
introduza um direito ao trabalho pode abdicar de um dever de 
trabalhar, mesmo que esteja interessado em que o máximo possível de 
cidadãos trabalhe. O interesse em trabalhar, sobretudo o interesse em 
um salário, pode ser, para um número suficiente de cidadãos, um 
incentivo suficiente para exercer o direito ao trabalho. No entanto, 
algo distinto pode ser verdadeiro se o direito ao mínimo existencial já 
coloca o indivíduo em uma situação na qual o exercício do direito do 
trabalho deixa de ser atrativo para ele.276 

 

Em suma, as críticas apresentadas neste tópico não afastam a importância do 

mínimo existencial, na condição de verdadeiro direito fundamental social; ao contrário, a 

reforçam. Porém, são necessários estudos, diversos, para aperfeiçoamento da lei, tanto para 

conferir maior efetividade a essa espécie de direito, quanto para criar mecanismos de maior 

abertura e flexibilidade que permitam, ao juiz, julgar tendo como base valores e direitos 

constitucionalmente assegurados – porém subordinados às variáveis do caso concreto – 

especialmente mediante análise dos interesses, valores e direitos contrapostos na 

responsabilidade patrimonial. 

 

 

3.4 O patrimônio mínimo  
 

A tese sobre a existência de um patrimônio mínimo, inerente a toda pessoa 

natural, como integrante de sua esfera jurídica, foi desenvolvida por Luiz Edson Fachin, em 

sua obra Estatuto jurídico do patrimônio mínimo277, na qual o autor sustenta uma espécie de 

imunidade jurídica do devedor que, em certas circunstâncias, prepondera em relação ao 

interesse do credor, independentemente de haver lei específica nesse sentido. 

O que era inconcebível no passado passou a ser concebível no presente. 

Enquanto a concepção liberal do direito privado prevaleceu, não havia espaço para a 

cogitação da proteção do devedor às custas do credor, exceto nas hipóteses de 

impenhorabilidade previstas nas normas infraconstitucionais. Direito e economia não se 

misturavam. Direito e bem-estar social também não se mesclavam. Teresa Negreiros, a esse 

respeito, observa: 

                                                             
276 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 510-511. 
277 FACHIN. Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo.. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.  
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Não surpreende que a indissociabilidade do Direito e da Economia 
seja, em geral, e teimosamente, desconsiderada pela teoria civilista. A 
separação entre Direito e Economia, no âmbito do direito civil, 
apresenta-se como corolário da concepção liberal de que o direito 
privado e o direito público (este sim permeável à ingerência de 
diretivas socioeconômicas) constituem os dois polos do universo 
jurídico: cada um se nutrindo de princípios reciprocamente 
excludentes.278 

 

A Autora complementa dizendo o seguinte a respeito da constitucionalização 

da ordem econômica: 

 
 [...] tornou explícita a relação de interpenetração do Direito com a 
Economia, na medida em que se passou a atribuir ao Estado a função 
não apenas de garantir o exercício da liberdade econômica no 
mercado, mas igualmente de intervir na transformação de estruturas 
econômicas incompatíveis com a tarefa de assegurar a todos 
"existência digna, conforme os ditames da justiça social" (CF, caput 
do art. 170).279 

 

O patrimônio mínimo deve ser analisado à luz desse novo contexto, propiciado 

pela Constituição Federal de 1988, não para a proteção indiscriminada do devedor, não para 

ser utilizado como espécie de argumento-curinga, polivalente, a permitir decisionismos e 

arbitrariedades, a serviço da guarida indistinta a devedores, muitas vezes renitentes, mas como 

forma de tutelar direitos relevantes, direitos constitucionalmente assegurados a eles, 

devedores, que, se desprovidos de certos bens, dadas as peculiaridades do caso concreto, 

podem tem a sua dignidade comprometida.  

Cabe observar, no entanto, que o patrimônio mínimo não pode ser analisado 

apenas à luz dos interesses do devedor, devendo-se levar em consideração também o credor, o 

qual tem igualmente um direito que, se não for respeitado, pode ensejar atentado direito 

contra a sua dignidade. Conforme registra Francisco José Carvalho, "o fundamento 

constitucional do direito ao crédito redunda na assertiva de que todos têm deveres 

fundamentais a atender e a cumprir diante da assunção de uma obrigação positiva ou negativa 

(art. 5°, inciso II, da CF)"280. 

                                                             
278 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. São Paulo: Renovar, 2006. p. 395. 
279 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. São Paulo: Renovar, 2006. p. 394. 
280 CARVALHO, Francisco José. Teoria da função social do direito. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2013. p. 270. 
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Antes, porém, de fazer referência expressa aos fundamentos que servem de 

alicerce ao patrimônio mínimo, convém mencionar o conceito de patrimônio. 

 
 

3.4.1  Patrimônio – noções gerais  
 

  

A respeito da origem da palavra patrimônio, Tobeñas observa: "La palabra 

patrimonio (derivada, probablemente, de patris munium) indica el conjunto de bienes que una 

persona ha recibido de sus padres o ascendientes"281. O significado remoto da expressão, 

portanto, remetia aos bens da família ou àqueles que eram herdados pelo pai.  

Cesare Massimo Bianca afirma que patrimônio é o complexo de bens 

suscetíveis de valoração econômica e pertencentes a um sujeito. Referido autor destaca a 

importância do patrimônio por força do que dispõe o art. 2740 do Código Civil italiano, a 

respeito da responsabilidade patrimonial do devedor, que alcança todos os seus bens, 

presentes e futuros282. 

A despeito da observação feita por Massimo Bianca, parece que não apenas os 

bens, em seu sentido técnico, compõem o patrimônio, mas também as relações. Ou seja, não 

somente o ativo (bens, inclusive créditos) compõe o patrimônio, uma vez que o passivo 

(dívida) não pode ser ignorado para tal fim. Trata-se, assim, de uma universalidade de direito, 

distinta das unidades individualizadas que o compõem, de acordo com as lições clássicas 

apresentadas pela doutrina. Segundo Clóvis Beviláqua, os bens seriam a parte positiva do 

patrimônio283. 

Não se pode estabelecer uma correspondência exata entre patrimônio e 

transmissibilidade de bens e direitos porque há bens que, inequivocamente, fazem parte do 

patrimônio de um sujeito mas nem por isso podem ser transmitidos, como ocorre com imóveis 

gravados com a cláusula de inalienabilidade, por exemplo. 

                                                             
281 TOBENÃS, José Castán. Derecho civil español, común y foral: introduccion y parte general. t. 1. v. 2. 
Madrid: Reus, 2007. p. 604. 
282BIANCA, C. Massimo. Istituzioni di Diritto Privato. Milão: Giuffrè, 2014. p. 165: "Il patrimonio è il 
complesso di beni suscettibili di valutazione economica e facenti capo ad un soggeto. 
La nozione di patrimonio acquista una specifica rilevanza in tema di responsabilità patrimoniale, in quanto il 
codice prevede che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c), e quidi com tutto il 
suo patrimonio". 
283 BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria geral do direito civil. Campinas: Servanda, 2007. p. 227. 
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Afirma-se corriqueiramente na doutrina que todo sujeito de direito tem um, e 

tão somente um, patrimônio. Se o patrimônio é o complexo de relações jurídicas passíveis de 

valoração econômica, não haveria mesmo, em princípio, razão técnica nem lógica para a 

cogitação de dois ou mais patrimônios ligados a um mesmo sujeito. Entretanto, em algumas 

situações essa linha divisória não é tão bem definida. Clóvis Beviláqua sempre concordou 

com a doutrina corrente, mas faz menção a hipóteses que não se enquadram na afirmação:  

 

Os casos apontados como excepcionais da unidade do patrimônio em 
direito civil são os de benefício de inventário, da separação dos bens 
concedida aos credores do falecido e da sucessão dos bens do ausente. 
Nesses casos não há uma situação definitiva. Enquanto se apura, 
deducto aere alieno, o que deve entrar para o patrimônio do sucessor, 
subsiste, não absorvido, o patrimônio do sucedendo, ainda que ambos 
se achem dentro da esfera da atividade jurídica de uma pessoa. 
Interesses valiosos se interpõem, mantendo a distinção dos 
patrimônios, impedindo-lhes a natural unificação.284 

 

Apesar das exceções à unidade patrimonial tradicionalmente admitidas pela 

doutrina, parece que há outras razões suficientes e relevantes a demonstrar a inadequação da 

concepção de unidade patrimonial. A noção de um patrimônio único, ligado a um sujeito, tem 

justificativa nas ideias provenientes do liberalismo, preocupado com a propriedade como 

espécie de direito natural do ser humano, mas deve ser revista em face da visão moderna de 

tutela do bem-estar social.  

Giacomo Elgueta adverte que não se pode confundir o conceito de patrimônio 

com o de capacidade patrimonial285. Segundo esse autor, quando se afirma que todo ser 

humano tem necessariamente um patrimônio, tal ilação confunde-se, na verdade, com a mera 

capacidade patrimonial. E conclui que uno e indivisível não é o patrimônio, mas o direito de 

ter um patrimônio: 

 

Il principio, di derivazione illuministica, per cui ad un soggetto spetta 
necessariamente un patrimonio che, in quanto espressione della 
personalità, é uno ed indivisibile, è, di conseguenza, smentito. 

                                                             
284 BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria geral do direito civil. Campinas: Servanda, 2007. p. 230. 
285 ELGUETA, Giacomo Rojas. Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore. Milano: 
Giuffrè, 2012. p. 38. 
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Una volta accertato che uno e indivisibile non è il patrimonio ma il 
diritto ad avere un patrimonio, cioè la capacità patrimoniale.286 

 

Luiz Edson Fachin dissocia o patrimônio da pessoa e tal pensamento constitui 

uma das premissas de sua tese quanto ao patrimônio mínimo: 

 

Há esforço expressivo no sentido de recuperar a preponderância da 
pessoa em relação ao patrimônio, inclusive na teoria filosófica. A 
jusnaturalista-racionalista, por considerar a propriedade como um 
direito natural e fundamental do homem, acaba por construir 
princípios jurídicos que levam em conta apenas os interesses de uma 
burguesia sedentária e proprietária. Já o idealismo, ao diluir a pessoa 
como um dos elementos da relação jurídica, acaba por construir o 
Direito a partir da relação da pessoa com a coisa, sendo o patrimônio 
uma emanação ou prolongamento da pessoa. A premissa é outra, não 
sendo esse o melhor caminho. 

A "repersonalização"  do Direito assenta-se na premissa de que 
patrimônio e pessoa não estão absolutamente entrelaçados, nem ocupa 
um primeiro plano a relação entre eles; ademais nem sempre o 
conceito de universalidade jurídica é aplicável à mesma massa 
patrimonial.287 

 

Jayme Santos Briz, com raciocínio similar e também refutando a concepção de 

unidade patrimonial, parte do pressuposto de que vários patrimônios podem pertencer a um 

mesmo titular, assim como um só patrimônio também pode pertencer a vários titulares. Como 

exemplo da primeira categoria, cita a herança aceita em benefício do inventário, o patrimônio 

que denomina de "interino", como é aquele dos ausentes, além do patrimônio afetado para 

determinado fim. Como exemplo do segundo grupo, cita as "cotas" das sociedades irregulares, 

que não têm personalidade jurídica288.  

Luiz Edson Fachin, da mesma forma, estabelece a distinção entre patrimônio 

de destinação, patrimônio autônomo e patrimônio separado. O primeiro seria aquele destinado 

a uma finalidade precisa, enquanto o patrimônio autônomo seria o de uma coletividade 

(pluralidade de pessoas), independente de ela se apresentar como pessoa jurídica ou não, e 

                                                             
286 ELGUETA, Giacomo Rojas. Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore. Milano: 
Giuffrè, 2012. p. 39. 
287 FACHIN. Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo.. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 43. 
288 BRIZ, Jaime Santos. Derecho civil: teoria y practica - introducción y doctrinas generales. Madrid: 
Editorial Revista de Derecho Privado, 1978. p. 574-575. 



155 
 

patrimônio separado seria aquele decorrente da sucessão, pois o herdeiro apenas tem direito 

aos bens herdados uma vez quitadas as dívidas do autor da herança289. 

Impende observar que o patrimônio separado, no caso de morte do devedor, 

deve ser visto como diverso do patrimônio dos seus herdeiros, não apenas sob a ótica dos 

possíveis credores do falecido, que podem voltar suas forças contra os bens que compõem o 

acervo hereditário. Sob a ótica dos herdeiros, também há de se falar em patrimônio separado, 

pois com o advento da morte, tanto a propriedade quanto a posse dos bens do autor da herança 

são transmitidos automática e instantaneamente aos sucessores (art. 1784 do Código Civil). 

Mas nem por isso a parte recebida a título de herança se mistura com o patrimônio anterior do 

herdeiro. E tanto é assim que o herdeiro somente responde por dívidas do falecido até o limite 

das forças da herança (art. 1792 do Código Civil). Quer isso significar que o herdeiro 

conserva dois patrimônios imiscíveis entre si, ou seja, que não se podem misturar enquanto 

não quitadas todas as dívidas do devedor falecido. 

Parece que toda a discussão em torno do patrimônio resulta, em grande parte, 

da natureza polissêmica do termo. Coviello observa que patrimônio não é objeto de direito em 

qualquer significado que se conceba a palavra. Patrimônio pode, por um lado, ser considerado 

o complexo das relações jurídicas de uma pessoa, apreciáveis em dinheiro, incluindo não só 

bens, mas créditos e também o passivo; no entanto, por outro lado, o termo pode ser utilizado, 

como comumente acontece, para se referir apenas ao ativo de uma pessoa (ex: fulano tem 

muito patrimônio, ou seja, é um homem de muitos bens). Nem sempre tais bens estão 

quitados, mas mesmo assim, socialmente, fulano pode ser lembrado como aquele que tem 

patrimônio farto, muitas posses, como se dizia com frequência no passado. Além dos sentidos 

acima referidos, a palavra ainda pode ser utilizada para significar aquilo que resta da 

confrontação do ativo com o passivo (patrimônio líquido)290. O Código Civil de 2002 utiliza, 

a propósito, a expressão "patrimônio líquido" em três artigos distintos: artigos 61, 1117, § 2o e 

1711. 

Tobeñas faz observação similar:  

                                                             
289 FACHIN. Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo.. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 44. 
290 COVIELLO, Nicola. Manuale di diritto civile italiano: parte generale. 4a. ed. Milano: Società Editrice, 
1929. p. 251-252: "Il patrimonio non è oggetto di diritti, in qualunque significato si adoperi questa parala. Infatti 
patrimonio può denotare l'insieme dei rapporti giuridici de una persona, valutabili in danaro e quindi l'insieme 
dei diritti non solo, ma anche dei debiti, e allora si parla di attivo e di passivo nel patrimonio. Può denotare anche 
l'insieme dei soli diritti valutabili in denaro spettanti a una persona, cioè delle sole attività, patrimonio lordo. E 
finalmente l'insieme dei valori che rimangono dopo detratti i debiti (non sunt bona nisi deducto aere alieno), 
patrimonio netto". 
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Pero la idea técnico-jurídica del patrimonio es hoy algo más 
complicada. Arranca principalmente de la doctrina romanística y 
pandectística alemana, aunque se puedan registrar vestigios de ella en 
el Derecho romano y en la doctrina del Derecho natural. De Alemania 
pasó a Francia, a través de la teoría de los profesores Aybry y Rau 
sobre el patrimonio-personalidad, y ha llegado a tener en la ciencia 
contemporánea una vasta literatura. 

Ahora bien: los resultados del esfuerzo doctrinal realizado no son 
todavía muy claros. No hay unanimidad en la apreciación de las 
acepciones, del concepto, de la naturaleza jurídica, del contenido ni de 
las clases del patrimonio. Discrepa la doctrina científica en puntos tan 
esenciales como el de si el patrimonio está compuesto exclusivamente 
por el activo o también por el pasivo; si constituye una unidad distinta 
de sus elementos (una universitas iuris) o simplemente una pluralidad 
de bienes o derechos; si el concepto de patrimonio es o no inseparable 
del de persona, y, consiguientemente, si pueden existir patrimonios sin 
persona y si puede una misma persona tener diversos patrimonios, o 
sea patrimonios separados.291 

 

Em seguida, o mesmo autor resume a concepção de patrimônio fazendo alusão 

às duas construções que mais se destacam:  

 

Entre las variadas teorías que han intentado perfilar la figura jurídica 
del patrimonio, destacan con especial relieve las dos siguintes: 

a) La teoría clásica o subjetivista (llamada también del 'patrimonio 
personal'), que estima el patrimonio como una unidad o universalidad 
jurídica derivada de la unidad de la persona, a modo de emanación o 
prolongación de ésta. 

b) La concepción más moderna, objetivista o realista, que, en 
oposición a la anterior, sostiene que los términos de patrimonio y 
persona no están absolutamente entralazados, ni ocupa un primer 
plano la relación entre ellos; que la idea de fin o destino juega en el 
patrimonio un importante papel, y que no siempre el concepto de 
universalidad jurídica es aplicable a la masa patrimonial.292 

 

Independentemente do enfoque que se atribua ao patrimônio, se ele é uno ou 

plúrimo, se todos os sujeitos têm efetivamente um patrimônio ou não, independentemente da 

existência de bens de sua titularidade, se a unidade e indivisibilidade são características do 

patrimônio ou da capacidade patrimonial, é certo que os bens que compõem o patrimônio do 

                                                             
291 TOBENÃS, José Castán. Derecho civil español, común y foral: introduccion y parte general. t. 1. v. 2. 
Madrid: Reus, 2007. p. 604. 
292 TOBENÃS, José Castán. Derecho civil español, común y foral: introduccion y parte general. t. 1. v. 2. 
Madrid: Reus, 2007. p. 609. 
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devedor podem ser alcançados pelo credor insatisfeito, com exceção daqueles considerados 

por lei impenhoráveis. 

 

 

3.4.2 Fundamentos do patrimônio mínimo  

 

Apesar de não haver previsão expressa no ordenamento jurídico a respeito do 

patrimônio mínimo, Luiz Edson Fachin293 desenvolveu uma série de argumentos, fundados 

em elementos esparsos contidos no âmbito da legislação infraconstitucional, principalmente 

no Código Civil, para justificar a sua existência.  

O presente tópico tem o objetivo de apresentar a contribuição do referido 

civilista, que não desconhece a dificuldade de aplicação do instituto, não apenas pelos 

obstáculos materiais, como também pelos processuais. A respeito disso, consignou: 

 

A ausência da previsão específica não deve, pois, corresponder à não 
admissão da tutela especial a um patrimônio mínimo, essencial à vida 
digna. A própria dignidade humana, ancorada em princípio 
constitucional, somada à regra codificada (atinente à doação) 
protetiva, fornece rumos à integração possível. 

Não se pode desconhecer a gama de dificuldades, materiais e 
processuais, nascentes a partir do núcleo temático aqui exposto. É 
saliente o conjunto de interrogações que a tutela jurídica defendida faz 
emergir. Nada obstante, cabe prosseguir, inicialmente, com a defesa 
do elemento constitutivo da ideia e com os aspectos básicos de sua 
sustentação, postergando para detalhamento futuro, a merecer trabalho 
à parte, diversas achegas que o assunto requer. 

Proposto o instituto de direito material apto a cobrir a perspectiva aqui 
sustentada, nucleada em torno do estatuto do patrimônio mínimo, 
emerge a necessidade de indicar, para futuro exame em apartado, a via 
processual de realização dessa tutela. Trata-se de exceção de estado de 
necessidade social, dedutível mediante simples petição ou decretável 
de ofício pelo juiz quando evidenciadas as notórias circunstâncias 
pertinentes.294 

 

Em outras palavras, o autor propõe a existência do direito ao patrimônio 

mínimo, mas reconhece que o tema precisa ser bem estudado e desenvolvido, levando em 
                                                             
293 FACHIN. Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
294 FACHIN. Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo.. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 179. 
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consideração as suas mais variadas facetas, de modo que se tornem efetivas as garantias e 

direitos constitucionalmente assegurados. 

Em razão da relevância do interesse protegido, é importante realçar, como se 

depreende da citação retrotranscrita, que Fachin admite até mesmo o reconhecimento de tal 

direito de ofício pelo juiz, ou seja, independentemente de qualquer provocação do interessado. 

Dentre os fundamentos mais relevantes para a sustentação da tese de existência 

de um patrimônio mínimo no direito civil brasileiro, Fachin cita a nulidade da doação 

universal, prevista no art. 548 do Código Civil 295 . Apesar de reconhecer o caráter 

patrimonialista da norma, que já constava do Código Civil de 1916 (e tem origem nas 

Ordenações), o autor destaca a proteção como de natureza humanitária, e não exclusivamente 

patrimonial, como poderia parecer numa análise superficial, porque preocupa-se com a 

subsistência do doador296. Quer dizer, o doador pode doar tudo o que tem, se assim o desejar, 

mas para preservar a validade do ato de liberalidade deve reservar a si meios de subsistência. 

Se o objetivo da lei fosse apenas de preservação do patrimônio, não estaria escancarado em 

seus termos o propósito de proteger a subsistência do doador, se ele próprio renunciou a ela. E 

também não seria admitida a possibilidade de efetivação da doação universal, ainda que 

restassem meios para a subsistência do doador. 

Agostinho Alvim, nesse sentido, afirma que  a doação universal não é proibida; 

ao contrário, é admitida, porém desde que o doador contenha ou constitua reserva para 

viver297. E conclui, reforçando a ideia da preocupação legislativa com a sobrevivência do 

doador, que "não basta que o doador possa trabalhar e tenha uma profissão lucrativa, porque a 

possibilidade de ganhar não é parte do patrimônio, nem renda"298. Logo em seguida, 

complementa: "Quando não sejam reservados bens, e sim renda, é indispensável que esta seja 

                                                             
295 Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do 
doador. 
296 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 107: "A 
nulidade da doação universal dos bens sem reserva de usufruto insere-se no quadro de normas que, a despeito do 
caráter acentuadamente patrimonialista da doutrina civilista consubistanciada no Código Civil de 1916, já 
tutelavam, de algum modo, topicamente, direitos fundamentais da pessoa. Em razão do Direito Civil clássico 
fornecer a estrutura e a legitimação para o modelo liberal, fundado nos princípios da propriedade privada, da 
autonomia privada e da liberdade formal, essas normas de caráter humanitário permaneceram ofuscadas, 
podendo renascer, reconstruídas dialeticamente, na tensão contemporânea entre o 'mundo da vida' e a 
racionalidade excludente do mercado globalizante". 
297 ALVIM, Agostinho. Da doação. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 165. 
298 ALVIM, Agostinho. Da doação. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 163. 
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vitalícia (contrato de renda vitalícia, usufruto vitalício), e não, temporária"299. Do contrário, 

ficaria caracterizada a doação universal.  

Fachin insiste em que o propósito da lei, ao instituir tal regra, é tutelar a 

dignidade do doador, e, por essa razão, após a sua morte, terceiros, tais como credores ou 

possíveis sucessores, não teriam legitimidade para suscitar a nulidade da doação. Exceto se 

caracterizada fraude, no caso credores, ou se os herdeiros fossem necessários, no caso de 

sucessores (pois a doação poderia ser considerada inoficiosa)300.  

Parece haver um entrelaçamento de valores prestigiados pela lei, quanto a esse 

tema. De um lado há o aspecto vinculado à dignidade do doador, que, mesmo sendo pessoa 

generosa, não pode assumir comportamento de total desprendimento, desvencilhando-se de 

todos os seus bens. Ainda que faça voto de pobreza e de total desapego aos bens materiais301. 

De outro lado, o aspecto moral também ganha relevância jurídica, pois o donatário tem 

obrigação (e a origem desse preceito parece ser moral) de prestar alimentos a seu doador, se 

eles efetivamente puderem ser ministrados, caso o autor do ato de liberalidade necessitar. Do 

contrário, abrem-se portas à revogação da doação por ingratidão do donatário, nos termos do 

art. 557, inciso IV, do Código Civil. 

Ao lado da doação universal e da possibilidade de revogação da liberalidade 

por ingratidão do donatário que não presta alimentos a seu doador, Luiz Edson Fachin faz 

referência a outras normas do Código Civil que teriam propósito similar, tais como a 

incapacidade relativa do pródigo (art. 4º, inciso IV) e a proibição de contrato que tenha por 

objeto herança de pessoa viva (art. 426)302. 

Embora não se possa confundir o pródigo com a pessoa generosa que doa todos 

os seus bens sem reservar a si meios de subsistência, pois a prodigalidade é causa de 

incapacidade e a doação universal, não, ao menos em princípio, em ambas as situações há 

preocupação com a subsistência futura das partes envolvidas. O argumento desenvolvido por 

                                                             
299 ALVIM, Agostinho. Da doação. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 163. 
300 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo.. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 112. 
301 Sobre isso, vide observação de Agostinho Alvim (in: ALVIM, Agostinho. Da doação. 3ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1980. p. 165): "O voto de pobreza, que os religiosos fazem, não lhes impõe, de ordinário, a obrigação de 
transferir para a Ordem todos os seus bens, os quais continuam em nome do religioso, embora, pelo voto, ele não 
se considere dono. 
Se porém, houver doação total dos bens, incorrerá ela na censura do art. 1175. 
É verdade que o religioso é sustentado pela Ordem. Mas isso não bastaria, porque a renda ou pensão reservada 
ao doador deve ser livre, e não condicionada à sua permanência na vida religiosa, com todos os sacrifícios e 
restrições que ela impõe". O art. 1175 citado é o do Código Civil de 1916. 
302 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 108. 
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Fachin é válido, mas não pode ser ignorado o fato de que não é pacífica a conveniência de 

manutenção da prodigalidade como causa de incapacidade. 

Tobenãs, a esse respeito, observa o seguinte: 

 

Modernamente discuten los jurisconsultos, y aun los economistas, 
acerca de si la prodigalidad debe merecer la intervención del Derecho 
y ser causa de restricción de la capacidad. Las legislaciones consagran 
sistemas muy distintos. Así, el Código argentino, el mejicano y el 
soviético no estiman la prodigalidad como causa de incapacitación. El 
alemán, por el contrario, la considera suficiente para declarar la 
incapacidad. El francés se limita a hacer de la prodigalidad una 
especie de incapacidad parcial, sometiendo determinados actos del 
pródigo a la aprobación de un Consejo judicial.303 

 
Além dos exemplos acima referidos, outras normas podem ser invocadas para 

corroborar o entendimento de que o ordenamento jurídico brasileiro, de alguma forma, tutela 

o patrimônio mínimo.  

Na fraude contra credores, os atos de alienação de bens praticados pelo 

devedor presumem-se de boa-fé se forem realizados para a sua subsistência, conforme art. 164 

do Código Civil304. Assim, a subsistência do devedor é um critério que justifica a alienação 

hígida de bens que, em princípio, poderia ser caracterizada como fraudulenta por reduzi-lo à 

insolvência ou acentuar tal situação. Mas não se caraceteriza a fraude porque a sua 

subsistência prepondera, se confrontada com o interesse do credor, fato que transmuda, ao 

menos presumivelmente, um ato que parece fraudulento mas não é, pois a alienação de bens, 

desde que onerosa, embora a lei não o diga expressamente, justifica a (aparente) frustração de 

eventuais credores se o motivo for a subsistência do devedor. Se a alienação é gratuita, 

diferentemente, não pode haver a presunção de validade do negócio firmado pelo devedor 

pois o esvaziamento patrimonial sem contrapartida em nada contribui para amenizar a falta de 

recursos destinados à subsistência. 

No contrato de comodato (empréstimo gratuito de coisas infungíveis), mesmo 

que vigente por prazo determinado, pode o comodante pretender a retomada do bem se surgir 

                                                             
303 TOBENÃS, José Castán. Derecho civil español, común y foral: introduccion y parte general. t. 1. v. 2. 
Madrid: Reus, 2007. p. 228. 
304 Art. 164. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção de 
estabelecimento mercantil, rural, ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família. 
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necessidade urgente e imprevista, conforme artigo 581305 do Código Civil. Entre o interesse 

do comodatário que recebeu, gratuitamente, a posse direta de certa coisa, e o do comodante, 

possuidor indireto e normalmente proprietário, preserva-se a posição jurídica daquele que, 

embora obrigado a respeitar contratualmente algo que espontaneamente ajustou, passou a ter 

necessidade daquele bem. Necessidade que não era possível prever e que se apresentou como 

urgente. Embora nessa parte a necessidade referida pela lei não precise estar conectada à 

subsistência, não se pode ignorar que havendo razão que justifique a retomada do bem com 

fundamento na subsistência, pelo comodante, ele estará amparado e poderá até mesmo 

descumprir o período de vigência contratual, frustrando o comodatário.  

O art. 792, parágrafo único, do Código Civil306, inserido no capítulo atinente ao 

contrato de seguro, mais especificamente na seção que trata do seguro de pessoa, determina 

que, na falta de pessoa indicada como beneficiária, será privilegiado aquele que demonstrar 

ter a sua subsistência prejudicada pela morte do segurado. Há uma espécie de presunção de 

que o segurado, se pudesse, indicaria a pessoa que dele depende uma vez que em vida já era 

responsável pela subsistência dela. Assim, a subsistência, também no âmbito contratual, é 

prestigiada para determinar o beneficiário de seguro de pessoa.  

O art. 1694, § 2º, do Código Civil307, a seu turno, trata dos alimentos devidos 

em função do parentesco ou do término do casamento (ou da sociedade conjugal). Deixando 

propositadamente de lado a tormentosa e aborrecida discussão em torno da continuidade ou 

não do instituto da separação no ordenamento jurídico vigente308, por causa da Emenda 

Constitucional nº 66, de 2010, e da viabilidade jurídica de discussão de culpa pelo término do 

matrimônio e suas consequências, ainda que um dos cônjuges possa ser considerado culpado 

(p. ex. infidelidade), não pode ele ser privado dos alimentos indispensáveis à sua subsistência. 

                                                             
305 Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; 
não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e 
gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado. 
306 Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for 
feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros 
do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. 
Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do 
segurado os privou dos meios necessários à subsistência. 
307 Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que 
necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de 
sua educação. 
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de 
culpa de quem os pleiteia. 
308 Embora não se justifique mais o instituto nos dias de hoje, sendo tendência no Brasil a efetivação do divórcio 
sem que a separação o preceda, não se pode negar a continuidade da separação no direito positivo pátrio. Não 
apenas porque a Emenda Constitucional 66, de 2010, não a revogou expressamente nem com ela é incompatível, 
mas também porque o Código de Processo Civil de 2015 foi expresso ao discipliná-la. 
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O cônjuge supostamente inocente, por mais enfurecido e indignado que esteja, é obrigado a 

suprir àquele que constitui causa de seu infortúnio o mínimo necessário à sua manutenção. A 

dignidade e a necessidade de um sobrepõem-se a possível interesse do outro em sentido 

contrário, qaul seja, o de não prestar alimentos, mesmo sendo esse interesse juridicamente 

relevante. E tanto é relevante que tal as circunstâncias servem para justificar a redução da 

pensão do cônjuge culpado a patamares mínimos, apenas suficientes à subsistência. 

Outro subsídio nesse mesmo sentido pode ser extraído do artigo 928, parágrafo 

único, do Código Civil309, que trata da responsabilidade do incapaz. E nesse ponto o Código 

Civil vigente alterou completamente a orientação do Código Civil de 1916, que não admitia a 

responsabilidade civil do incapaz, dada a sua falta de idade ou discernimento. A novidade foi 

de duas ordens: a primeira, de estabelecer uma espécie de responsabilidade subsidiária do 

incapaz, pois ele apenas responde se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação 

de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes para tanto; a segunda foi a estipulação de 

uma responsabilidade civil com equidade, a exemplo do que também consta do art. 944, 

parágrafo único, do Código Civil. A equidade é expressamente referida para que se encontre 

uma solução justa, levando em consideração o direito da vítima do dano, porém sem privar o 

incapaz daquilo que lhe é necessário. Apesar de a lei estabelecer a responsabilidade do 

incapaz, nos termos acima expostos em síntese bastante apertada, não pode ele ser privado de 

meios para a sua subsistência, tais como alimentação, saúde, educação etc. Trata-se de mais 

uma situação em que a lei não descuida da subsistência daquele que, em tese, pode estar em 

situação de vulnerabilidade mais acentuada, como é o caso do incapaz. 

Retornando aos fundamentos apresentados por Luiz Edson Fachin para 

justificar a existência de tutela a um patrimônio mínimo, o autor cita a cláusula de 

inalienabilidade que pode gravar determinados bens com o objetivo de proteção da pessoa 

mediante a proteção de certos bens: 

 

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 

                                                             
309 Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem 
obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar do 
necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. 
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pródigo. Seriam essas as razões determinantes para que se configure a 
situação que dá ensejo à cláusula de inalienabilidade testamentária.310 

 

E conclui que o Código Civil, ainda que de maneira não totalmente intencional, 

acabou por tutelar, com fundamento na dignidade humana, o patrimônio mínimo: 

 

Os limites da codificação, anteriormente expostos, têm na outra face 
de si próprios a emergência de possibilidades. O Código Civil, como 
visto, não se reduz a um monumento paralisado quando sobre ele recai 
hermenêutica crítica e construtiva. Através dessa viagem de 
interpretação e recuperação de sentidos, presentifica-se o passado para 
ser lido à luz do porvir. 

Há, por conseguinte, como visto, algumas possibilidades alavancadas 
no interior da codificação civil: o Código não consegue aprisionar 
todos os horizontes que ele mesmo se propôs a governar."311 

 

O bem de família voluntário (previsto nos artigos 1711 a 1722 do Código 

Civil) também é outra importante ferramenta para a proteção do patrimônio. Difere dos outros 

exemplos citados porque aqueles versam sobre a proteção do patrimônio atrelada à 

subsistência, ou seja, naquelas hipóteses infere-se a proteção da pessoa em situações 

determinadas, sempre com fundamento remoto na dignidade humana.  

O bem de família voluntário, diferentemente daquelas outras hipóteses 

referidas, nasce de um ato querido pelo interessado, daí a nomenclatura que a doutrina lhe 

atribui, com o adjetivo "voluntário", para fazer contraposição ao bem de família que decorre 

automaticamente da lei (bem de família legal). Essa proteção não está necessariamente 

conectada, ao menos no momento de sua instituição, à subsistência, pois pode ser objeto da 

salvaguarda parte do patrimônio muitas vezes maior do que o montante necessário à 

manutenção do padrão de vida e dignidade do devedor. Em outras palavras, o instituto não 

vela apenas pelo mínimo, embora a sua origem também esteja pautada na orientação de 

amparo ao devedor e à sua família. 

Além de todas essas regras constantes do Código Civil, a maior parte delas já 

existentes no Código Civil de 1916, não se pode deixar de fazer referência a todos os outros 

casos de impenhorabilidade já examinados, que têm por fundamento, próximo ou remoto, a 

dignidade humana, tais como o bem de família legal, constante da Lei nº 8.009/90, e todas as 
                                                             
310 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 127. 
311 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 141. 
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demais hipóteses que constam do Código de Processo Civil. Todos esses comandos 

contribuem para a percepção da existência de um norte no ordenamento jurídico, no sentido 

de preservação de interesses, e, consequentemente, de bens do devedor, impondo ao credor o 

sacrifício de, em determinados casos, não receber aquilo a que efetivamente tem direito.  

Assim, é possível notar que as proteções patrimoniais conferidas às pessoas 

certas vezes constam do ordenamento jurídico de forma genérica, como acontece com relação 

aos incapazes, por exemplo, pois todos os seus bens são protegidos mediante interdição, 

fenômeno que também pode ser observado com relação à doação universal, que é nula de 

pleno direito, e como, ainda outras vezes, ocorre com determinados bens, especificamente 

considerados pela função que têm na vida do indivíduo. É o caso da impenhorabilidade do 

salário, dos instrumentos de trabalho, do bem de família, entre outros. 

As razões acima expostas demonstram o viço da tese que preconiza a 

existência de um mínimo de bens a preservar a dignidade e demais direitos fundamentais da 

pessoa, porque está em consonância com as diretrizes atuais de promoção da justiça social e 

da solidariedade, comandos importantes, e até urgentes, em um país com acentuada 

desigualdade, tal como o Brasil312. Entretanto, parece que a terminologia adotada, patrimônio 

mínimo, não é a mais adequada para se referir a tal realidade jurídica.  

O vocábulo patrimônio é polissêmico, ou seja, pode ser utilizado com sentidos 

variados, conforme se examinou, e, em qualquer um deles o adjetivo mínimo não combina de 

                                                             
312 Veja-se, por exemplo, parte de um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que invoca o 
patrimônio mínimo como fundamento da decisão: "EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 
CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 
CONSIGNADOS EM FOLHA. CRÉDITO DE SOLDO/APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR. 
MEDIDA CAUTELAR PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO). 
POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES EM CONFLITO. DECISÃO 
REFORMADA. 
Não se pode punir a inadimplência com a condenação à miserabilidade, haja vista que dentre os fundamentos da 
nossa República sobressai o princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no artigo 1º, inciso III, da 
Constituição Federal de 1988. Princípio que, transportado para a seara do direito privado e das relações 
patrimoniais entre particulares, implica a idéia do patrimônio mínimo, subprincípio segundo o qual o direito à 
satisfação do crédito não pode importar a obliteração pessoal do devedor, privando-o do essencial à sua 
existência condigna. Como forma de equacionar e harmonizar os interesses em litígio, exercendo juízo de 
razoabilidade, embora deva ser valorada a pretensão da instituição financeira, que concedeu crédito ao 
consumidor, vendo frustrada a expectativa de reavê-lo remunerado na forma contratada, mas atento à impositiva 
manutenção da própria subsistência do devedor, é que deve ser concedida a limitação dos descontos decorrentes 
dos empréstimos contraídos ao máximo de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do crédito alimentar 
deste, até porque, em se tratando de empréstimos consignados, existe vedação legal expressa a respeito, nos 
termos do artigo 6º, § 5º da Lei nº 10.820/03" (Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 16ª Câmara Cível. Agravo 
de Instrumento 1.0024.14.189215-8/001. Relator Desembargador Pedro Aleixo. Julgado 25.3.2015. Publicado 
31.3.2015). 
  
 



165 
 

maneira completamente ajustada para se referir à proteção que o ordenamento jurídico 

confere à pessoa. Se o patrimônio for concebido como um complexo de relações jurídicas, 

apreciáveis economicamente, que inclui não apenas bens mas também relações de natureza 

obrigacional (mas não apenas elas), tanto aquelas em que o titular figura como credor quanto 

as em que ele ostenta a condição de devedor, não é possível dizer que alguém tem direito a 

um mínimo dessas relações. Logo, sob esse aspecto, o patrimônio não pode ser mínimo, nem 

máximo. 

De forma diversa, se a palavra patrimônio for admitida apenas como o ativo 

que uma pessoa tem, a lei também não garante um mínimo. Há pessoas que passam a vida 

inteira sem adquirir nada de relevante, praticamente sobrevivendo, e não se pode dizer que 

elas tenham direito a um mínimo de patrimônio.  

Ainda, mantendo a mesma concepção de patrimônio como o ativo de uma 

pessoa, não obstante os diversos argumentos e fundamentos desenvolvidos por Fachin, 

acrescidos de outros já referidos acima, parece-nos que a proteção legal não é dirigida a um 

mínimo de bens. Talvez devesse ser, mas não é. Não há absolutamente qualquer delimitação 

precisa nesse sentido, de estabelecimento do mínimo. Ao menos para no âmbito da 

responsabilidade patrimonial, esfera em que a discussão tem grande possibilidade, para não 

dizer a maior possibilidade, de aflorar. O amparo legislativo, na execução, é conferido ao 

executado precisamente com relação a determinados bens, por meio da impenhorabilidade. 

Essa proteção é atribuída a alguns bens, especialmente por causa da função por eles 

desempenhada. Assim, o imóvel residencial utilizado para a residência é impenhorável, 

independentemente de qualquer providência do interessado (bem de família legal – Lei nº 

8.009/90). E essa proteção se dá qualquer que seja o valor do imóvel; pode ser um simples 

casebre na periferia ou um apartamento de luxo em bairro nobre de uma cidade grande. O 

salário, por sua vez, também é impenhorável até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos, 

porque destinado à manutenção do devedor, à sua subsistência. Pelas mesmas razões são 

impenhoráveis os instrumentos de trabalho. A quantia depositada em caderneta de poupança, 

diferentemente, apenas é protegida até o montante equivalente a 40 (quarenta) salários 

mínimos (art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil de 2015). 

Percebe-se, assim, que não há um mínimo de bens a ser preservado no 

patrimônio de uma pessoa. Pode um sujeito ter preservados pela impenhorabilidade dois 

milhões de reais de seu patrimônio porque concentrados em um imóvel utilizado para a 

residência, e, outra pessoa, em situação diferente, tendo apenas metade dos bens do primeiro 
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indivíduo, ver a constrição incidir sobre boa parte de seus ativos porque mantidos em 

aplicação financeira. Não se perquire se essa segunda pessoa estava há tempos, e com 

dificuldades, guardando as parcas sobras de salário para um dia poder adquirir a sua casa 

própria. Em outras palavras, depende do bem e de sua natureza a concessão ou não da 

proteção. E não de um mínimo de patrimônio. 

Afirmou-se, acima, que talvez se devesse regular um patrimônio mínimo, em 

homenagem à coerência e ao princípio da igualdade. Um sujeito pode não ter imóvel, mas 

pode ter numerário mantido em aplicação financeira para adquiri-lo um dia. Tal aplicação é 

inequivocamente penhorável (se superior aos quarenta salários mínimos, na parte excedente). 

Logo, há de ser feita a seguinte indagação: se houvesse efetivamente a proteção ao patrimônio 

mínimo, não deveria tal quantia ser protegida com a impenhorabilidade, ao menos até um 

determinado valor que correspondesse ao suficiente para a aquisição de um imóvel em 

igualdade de condições com outro indivíduo que já é proprietário e goza do benefício? 

Além disso, se houvesse mesmo a proteção a um "patrimônio mínimo", nos 

termos sustentados por Fachin, seria difícil explicar o fato de que esse "mínimo" pode ser 

inteiramente corroído com os tributos. Como conceber que o Estado, que em tese seria o 

garantidor desse mínimo, pode consumi-lo na íntegra, como acontece com o bem de família 

legal com relação ao imposto predial territorial urbano (IPTU)? Suponha-se a situação em que 

uma pessoa tem apenas um imóvel residencial e não tem recursos sequer para o pagamento 

dessa espécie de tributo. A dívida acumula-se e a execução fiscal conduz, obviamente, à 

penhora e alienação do imóvel. O titular do aclamado direito de propriedade, sustentado no 

direito à moradia, perde todo o seu patrimônio, não lhe sendo reservado um mínimo sequer 

para passar a morar em outro imóvel mais simples. 

Por essas razões, registra-se com tais observações uma compreensão diferente 

daquela que vem sendo amplamente difundida em torno do patrimônio mínimo. No âmbito da 

responsabilidade patrimonial, no campo de conflito entre credor e devedor, o que existe 

mesmo é a proteção de 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 o 

benefício. Tudo depende do bem (e sua função), mas não somente dele. A natureza do crédito 

também pode ser relevante para determinar o desfecho em torno da penhorabilidade ou 
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impenhorabilidade de certo bem existente no patrimônio do devedor, haja vista as exceções à 

impenhorabilidade. Essa é a realidade jurídica atual da responsabilidade patrimonial. 

Não é demais observar que os inúmeros fundamentos utilizados para sustentar 

a existência não guardam, entre si, uma consequência lógica, uníssona. Enquanto, por 

exemplo, a doação universal (um dos fundamentos) é nula, a alienação do bem de família 

legal é perfeitamente válida. Ainda que seja o único bem da família. Em outras palavras, 

numa hipótese não há disponibilidade do indivíduo; na outra há, podendo ele ser reduzido à 

miséria se alienar seu único bem e consumir todo o seu produto com alimentação, por 

exemplo. 

Além disso tudo, cumpre assinalar certa tendência, tanto da doutrina quanto da 

jurisprudência, sempre que o assunto relativo ao patrimônio mínimo vem à tona, de projetar 

benefício na figura do devedor, do executado, para beneficiá-lo. No entanto, não se pode 

ignorar que o credor também tem interesse na proteção de seus respectivos direitos (também 

fundamentais). E tais direitos, contrapostos, podem não apresentar absolutamente nenhuma 

diferença em relação aos direitos e interesses do executado a serem preservados. Dependendo 

das circunstâncias fáticas, os interesses do credor podem até ser mais relevantes, se aplicado o 

sopesamento, do que os do executado.  

Em outros termos, se a discussão se apresenta sob o enfoque do patrimônio 

mínimo, para aqueles que admitem a sua existência no ordenamento jurídico, o credor 

também pode ser merecedor da mesma proteção. O credor, assim como o devedor, também é 

titular de direitos fundamentais, de garantias e direitos assegurados e amparados pela 

Constituição Federal. O credor também pode estar em situação de penúria; o credor pode, por 

exemplo, ter sido vítima de um ilícito e não ter escolhido encontrar-se em tal situação. 

Logo, não se pode conceder a proteção ao executado sempre, sem a análise dos 

interesses em jogo, dos valores conflitados, entre executado e exequente, em que se 

considerem as especificidades do caso concreto.  

Em síntese, apesar da confusão normalmente feita entre patrimônio mínimo e 

mínimo existencial, pelo fato de seus fundamentos remotos serem comuns, qual seja, a 

dignidade da pessoa humana, os fundamentos próximos que justificam um e outro são 

distintos, conforme demonstrado acima. O mínimo existencial, na qualidade de direito 

fundamental implícito, tem facetas distintas: uma com estrutura de princípio, ou seja, que atua 

como mandado de otimização, a buscar a ampliação de seu alcance com vistas ao aumento do 



168 
 

bem-estar social (maximização); outra como proteção, com o fim de não permitir a invasão de 

eventual credor na esfera patrimonial do executado, deixando-o à míngua, em verdadeira 

condição de miserabilidade. Nessa parte, o mínimo existencial aproxima-se do patrimônio 

mínimo, tal como vem sendo concebido. Porém, não se pode esquecer que os fundamentos da 

existência de um patrimônio mínimo, diferentemente, estão esparsos principalmente das 

normas infraconstitucionais, embora seu  fundamento remoto também seja a dignidade da 

pessoa humana. 

Apesar da crítica acima formulada ao patrimônio mínimo, porque, ao menos na 

responsabilidade patrimonial, não se protege um mínimo de bens, mas apenas alguns bens em 

função de suas características, não se pode negar a existência de uma tendência, ainda 

desorganizada, de proteção explícita de uma porção mínima de bens, haja vista as hipóteses 

de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil. Mas as hipóteses são 

incoerentes e incongruentes em alguns aspectos, conforme já apontado, e não permitem a 

afirmação de que o executado teria direito a um mínimo de bens genericamente considerado. 

Tudo depende da natureza dos bens que compõem o seu patrimônio e dos interesses 

contrapostos. Se o objeto desse mínimo for imóvel utilizado para a residência, a lei não define 

valor mínimo; o mesmo ocorre com os instrumentos de trabalho. Porém, se se tratar recursos 

mantidos em caderneta de poupança, há um mínimo precisamente definido; da mesma forma, 

com relação ao salário também há um montante previamente identificado na lei (alto, a 

propósito), que é impenhorável. Não há, portanto, no ordenamento jurídico, um único valor 

mínimo, uníssono, a permitir a conclusão de que haveria o estatuto do patrimônio mínimo 

implícito no direito brasileiro. Se há, esse mínimo tem que ser considerado móvel, flexível, 

pois para uns a proteção acaba sendo de um patrimônio máximo, como ocorre com o 

indivíduo que tem imóvel de alto padrão, porém impenhorável pela Lei nº 8.009/90; ou com 

aquele que aufere o equivalente a cinquenta salários mínimos e goza da proteção de 

impenhorabilidade integral do salário se não for devedor de alimentos. 

No entanto, a expressão patrimônio mínimo, apesar das observações acima 

desenvolvidas, solidificou-se e, conforme observam Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson 

Nery Junior313, representa mais um aspecto do conceito de patrimônio, assim como o 

                                                             
313 NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Instituições de direito civil: parte geral. v. 1. t. 
2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 99. 
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"paradigma da essencialidade" referido por Teresa Negreiros314, em harmônia com o princípio 

da solidariedade, previsto no artigo 3°, inciso I, da Constituição Federal. 

 

 

3.4.3 O interesse patrimonial em contraposição ao interesse existencial  

 

Segundo afirma Vincenzo Roppo, interesse é o fito, o propósito do homem em 

relação a algo que possa satisfazer suas necessidades315. Na sequência, o autor italiano 

exemplifica: Se um senhor X tem, entre suas diversas necessidades, a de morar numa 

determinada casa, logo há um interesse em relação à casa. O direito privado leva em 

consideração tal interesse e confere uma sistematização. Essa sistematização pode ser 

favorável ao senhor X, por ser ele o proprietário, o usufrutuário, o locatário ou simplesmente 

comodátario, ou, diferentemente, pode lhe ser desfavorável porque esse direito de morar 

naquela casa pertence a outra pessoa316. 

O interesse deve ser examinado sempre à luz do ordenamento jurídico, visto 

que, isoladamente considerado, não é relevante, pois pode ser ilegítimo. Quando os interesses 

são legítimos, por estarem amparados em valores e normas, ainda assim pode haver um 

conflito não facilmente solucionável, como o do exemplo acima, elaborado por Vincenzo 

Roppo. 

Ricado Luis Lorenzetti cita como exemplo de conflitos insolúveis entre 

"interesses igualitários" a situação em que, de um lado, ocupantes ilegais de um imóvel 

encontram nele a sua moradia (direito fundamental social) e, de outro lado, o proprietário 

detém o interesse de ter a propriedade (também direito fundamental) livre de invasores317. A 

situação pode ser tornar ainda mais aporética se considerado que o proprietário não exerce seu 

                                                             
314 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 31. 
315 ROPPO, Vincenzo. Diritto privato. 4ª ed. Turim: G. Giappichelli, 2014. p. 4. 
316 "Il signor X ha, fra i tanti suoi bisogni, quello di un luogo dove abitare; tale bisogno può essere ben 
soddisfatto da una certa casa; perciò egli ha un interesse verso quella casa, che tende a usare come propria 
abitazione. Il diritto privato prende in considerazione tale interesse, dandogli una sistemazione. Questa può 
essere favorevole a X, stabilendo che egli ha la possibilità di abitare in quella casa perché ne ha la proprietà o 
l'usufrutto, oppure perché l'ha presa in locazione o in comodato (cioè in prestito gratuito) dal proprietario. O 
viceversa la sistemazione può essere sfavorevole a X, stabilendo che egli non ha la possibilità di abitarci perché 
questa possibilità spetta a un altro" (ROPPO, Vincenzo. Diritto privato. 4ª ed. Turim: G. Giappichelli, 2014. p. 
4-5). 
317 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. Trad. Vera Maria Jacob de Fradera. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 167. 
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direito em obediência à função social da propriedade, diferentemente dos invasores, que 

apesar da invasão, conferem  ao imóveldestinação que atende, de certa forma, a uma função 

social (não da propriedade, mas da posse). 

Em seguida, o mesmo autor afirma que em algumas situações ambas as partes 

com interesses conflitantes têm razão e então, "[...] o processo judicial deixa de ser a 

averiguação da 'verdade', para transformar-se em uma 'transação'"318. 

A despeito de, muitas vezes, o conflito de interesses se apresentar de forma 

"igualitária", é preciso distinguir o interesse exclusivamente patrimonial do interesse 

existencial. 

De acordo com o que se examinou no início do presente estudo, o Código Civil 

de 1916, inspirado no liberalismo individualista, voltou-se muito mais à proteção do 

patrimônio e do indivíduo, em detrimento de interesses existenciais. O resguardo do 

patrimônio da família, originalmente concebido, era tão acentuado no passado que mesmo o 

filho adotivo tinha um tratamento diferenciado, se comparado aos filhos naturais, com relação 

aos direitos sucessórios. 

O Código Civil de 2002, embora tenha preservado boa parte da obra de Clóvis 

Beviláqua, inspirou-se em valores outros, mais sintonizados com as novidades consolidadas 

no ordenamento jurídico pela Constituição Federal de 1988, principalmente ao tornar expressa 

a necessidade de os sujeitos se comportarem sempre de boa-fé, ao estabelecer a função social 

do contrato, a função social da propriedade, entre outros preceitos inovadores, tais como 

aqueles atinentes aos direitos da personalidade. 

Conforme examinado, o pluralismo e a solidariedade passaram a ser 

componentes fundamentais, inclusive no âmbito do direito privado. Não se pode analisar e 

decidir o caso concreto a partir apenas de premissas dogmáticas estanques que, muitas vezes, 

se aplicadas friamente, não fazem justiça. É importante observar as peculiaridades do caso 

concreto, não apenas aquelas tidas como objetivas, mas também as subjetivas, ou seja, as 

atreladas à condição do sujeito. 

Claudia Lima Marques e Bruno Miragem observam quanto a isso o seguinte: 

 

                                                             
318 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. Trad. Vera Maria Jacob de Fradera. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 167. 
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Tudo isso implica na definição de uma nova forma de pensar as 
relações e conflitos de direito privado, marcada fortemente pela 
tolerância e o pluralismo, pelo reconhecimento do outro sujeito da 
relação e o respeito a seus legítimos interesses. É esse estado de coisas 
que permite reconhecer no direito privado contemporâneo uma clara 
diretriz de proteção aos vulneráveis, como espécie de mandamento 
ético-jurídico que será concretizado tanto por leis protetivas, mas, 
sobretudo, pela atuação comprometida do jurista com a efetivação do 
princípio da dignidade da pessoa humana, mediante sua eficácia 
concreta também sobre as relações privadas.319 

 

O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, os princípios da 

igualdade e da solidariedade, além da necessidade de proteção de outros direitos 

fundamentais, expressos ou implícitos no ordenamento jurídico, justificam um tratamento 

verdadeiramente igual entre os iguais e desigual entre os desiguais320.  

A Constituição Federal de 1988 reclama a aplicação imediata de tais direitos e 

garantias fundamentais também no âmbito das relações entre particulares. 

Conforme observa Fernando Noronha, o Direito é um subsistema do sistema da 

sociedade global. Seu pensamento é assim sintetizado:  

 

Por outras palavras, o Direito não é um sistema fechado, neutro e a-
histórico. Pelo contrário, ele é instrumento de atuação, na vida social 
de interesses humanos, que são definidos (e frequentemente 
camuflados) em outras esferas. A definição, a relevância atribuída e a 
regulamentação de tais interesses, obedecem a valorações bem 
determinadas; tais juízos de valor devem ser objeto de indagação do 
jurista, porque, afinal, contribuem para esclarecer as normas que neles 
se baseiam. Por outro lado, é preciso ter presente que, para além das 
valorações particularizadas, específicas, de uma norma ou de um 
instituto jurídico, existem ainda os "valores essenciais" da própria 
comunidade, que o Direito também deve salvaguardar: na verdade, se 
o sistema jurídico é parte integrante (ou subsistema) do sistema social, 
os valores fundamentais deste também integram aquele.321  

 
                                                             
319 MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 2ª 
ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 109. 
320 Ingo Wolfgang Sarlet afirma, in: Direitos fundamentais sociais, mínimo existencial e direito privado. 
Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional. São Paulo: Thomson Reuters, v. 7: 771-812, 2015: "[...] 
firma-se aqui posição em torno da tese de que - pelo menos no âmbito do sistema de direito constitucional 
positivo nacional – todos os direitos sociais são fundamentais, tenham sido eles expressa ou implicitamente 
positivados, estejam eles sediados no Título II da CF/88 (dos direitos e garantias fundamentais) ou dispersos pelo 
restante do texto constitucional ou mesmo que estejam (também expressa e/ou implicitamente) localizados nos 
tratados internacionais regularmente firmados e incorporados pelo Brasil". 
321 NORONHA, Fernando. Direito e sistemas sociais: a jurisprudência e a criação de direito para além da 
lei. Florianópolis: Editora da UFSC. 1988. p. 89. 
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A privação patrimonial do credor por causa da dignidade do devedor não 

constitui propriamente uma novidade no direito brasileiro. O credor já se viu tolhido, também 

em outros tempos, de receber efetivamente seu crédito em determinadas situações quando, por 

exemplo, o devedor era proprietário apenas de bens impenhoráveis. A impenhorabilidade 

sempre foi uma forma de preservação de um "patrimônio mínimo" ao executado fundada em 

sua dignidade e em detrimento dos interesses do exequente. Não havia outra razão que não 

essa para o resguardo de certos bens, mesmo em épocas em que a dignidade não estava tão em 

evidência quanto está na atualidade. E essa proteção, é importante repetir, sempre se deu 

confrontando, de um lado, os interesses do executado e, de outro, os do exequente que, muitas 

vezes, acabava ficando sem nada receber em razão da proteção conferida ao devedor, tendo 

assim que assimilar a sua perda patrimonial, pois o crédito também é um componente do 

patrimônio. 

É oportuno advertir, abrindo e fechando parênteses nesse mesmo parágrafo, 

que nessa e em outras partes do estudo são empregadas as expressões "devedor" e 

"executado" como se sinônimas fossem para fazer referência ao polo passivo da relação 

obrigacional (da mesma forma, "credor" e "exequente", com relação ao polo ativo). Porém, 

não há exata correspondência entre os termos sob o aspecto técnico. Mas como o assunto 

versa sobre responsabilidade patrimonial e, consequentemente, penhorabilidade e 

impenhorabilidade de bens, não é demais lembrar que a penhora pressupõe a existência de 

processo de execução. Assim, os termos "exequente" e "executado" pressupõem processo 

executivo. Ademais, geralmente o executado é devedor e o exequente é credor. Mas há 

circunstâncias em que tal não ocorre, conforme examinado. O exequente pode não ter direito 

algum e, logo, não ter crédito, e mesmo assim ser exequente em uma ação de execução fadada 

ao fracasso, se boa atuação processual empreender o executado. Da mesma forma, o 

executado pode, pela mesma razão, não ser devedor. Acrescente-se, ainda, que o mero 

responsável patrimonial, como o garantidor, também não tem o débito, em sentido estrito, 

tanto que não tem propriamente um elemento negativo em seu patrimônio. No mesmo instante 

que o garantidor efetua o pagamento, ocorre o fenômeno da sua sub-rogação nos direitos do 

credor para se ver ressarcido do que despendeu. 

Advertência feita, retorna-se ao raciocínio segundo o qual o credor já 

experimentava, desde tempos remotos, alguma restrição quanto à possibilidade de 

efetivamente receber o seu crédito, em homenagem a interesses do devedor, tidos como mais 

relevantes. Interesses ligados, portanto, a aspectos existenciais.  
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Marcelo Abelha, reforçando a escolha legislativa que se faz quanto às hipóteses 

de impenhorabilidade, em benefício do executado e mediante o sacrifício do exequente, 

resume assim: 

 

Ao tratar da "impenhorabilidade", o legislador adentra diretamente no 
sensível terreno da proteção dos interesses em conflito. Ao excluir 
determinado bem ou direito do campo da expropriação, fez a alegria 
de uns e a tristeza de outros. As regras que cuidam da 
impenhorabilidade seriam mais bem enunciadas como "limitações 
naturais ou culturais" (políticas) à expropriação. 

O que fez o legislador foi dizer que tal parcela do patrimônio do 
devedor (ou do responsável executivo) fica excluída da sujeitabilidade 
executiva, ou, resumindo, que não pode ser expropriada. A 
justificativa dessas limitações previstas na lei processual é, em tese, o 
resguardo da dignidade do executado, conservando um mínimo no 
patrimônio do devedor, que mantenha a sua dignidade, evitando que a 
tutela jurisdicional executiva satisfaça o exequente à custa da desgraça 
total da vida alheia.322 

 

Assumindo-se como premissa verdadeira a preocupação da legislação, nacional 

e estrangeira, com a dignidade humana do executado na responsabilidade patrimonial, 

fenômeno que se materializa com as regras legais sobre impenhorabilidade, inequivocamente 

positivadas, é oportuna a dúvida sobre se aquelas hipóteses de exceção seriam ou não 

exaustivas, ou seja, se poderia caber um alargamento dos bens impenhoráveis ou se, ao 

contrário, as exceções à penhorabilidade seriam apenas aquelas expressamente previstas em 

lei, nos exatos termos do que prescreve o art. 2740 do Código Civil italiano323. 

E a conclusão de Luiz Edson Fachin é de viabilidade de inserção de proteções 

outras, além daquelas expressamente previstas no ordenamento jurídico, com base no cenário 

atual, de eficácia dos princípios e garantias constitucionais também no âmbito das relações 

privadas, dada a superioridade hierárquica dos princípios constitucionais em relação às regras 

das legislações ordinárias. Observa o jurista: 

 

Princípios como o da dignidade da pessoa humana, da erradicação da 
pobreza, da função social da propriedade privada e também da livre 
iniciativa econômica, integram conjuntamente a ordem constitucional 
positiva, sem graus de hierarquia ou de prevalência; não são "adornos"  

                                                             
322 ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil. 5ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 118. 
323 Art. 2740: “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”323 
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ou meras formulações de feição programática. Por este motivo não 
podem deixar de ser utilizados, nem sê-lo apenas subsidiariamente; 
devem instruir a interpretação e a aplicação das normas 
infraconstitucionais, mantendo a coerência e unidade próprias de um 
sistema.324 

 

Carlos Nelson Konder contribui afirmando o seguinte: "A vulnerabilidade 

como categoria jurídica insere-se em um grupo mais amplo de mecanismos de intervenção 

reequilibradora do ordenamento, com o objetivo de, para além da igualdade formal, realizar 

efetivamente uma igualdade substancial"325. Em seguida, afirma: 

 

Uma das premissas metodológicas da constitucionalização do direito 
civil consiste na preeminência das situações existenciais sobre as 
patrimoniais. Tendo em vista a superioridade normativa da 
Constituição e, dentro dela, a centralidade do princípio da dignidade 
da pessoa humana, impõe-se a releitura de todos os institutos de 
direito civil, reconhecendo que nosso ordenamento fez uma escolha no 
sentido de privilegiar o "ser" sobre o "ter".326 

 

A evidência de que o direito constitucional assegura aos cidadãos o mínimo 

existencial, embora não haja um texto expresso asseverando a sua condição de direito ou 

garantia fundamental, decorre não apenas do princípio da dignidade humana, mas também de 

inúmeros outros direitos sociais assegurados expressamente, tais como o salário mínimo, a 

saúde, a moradia, a previdência social, a alimentação, a educação, o lazer, o auxílio aos 

desamparados, entre outros. Somem-se a isso os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, externados no art. 3º da CF, de construir uma sociedade livre, justa e 

solidária, de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais, de promover o 

bem de todos, sem qualquer espécie de preconceito. 

É importante insistir, o mínimo existencial já estava, de certa forma, presente 

no ordenamento jurídico pátrio mesmo antes da Constituição Federal de 1988. As regras a 

respeito da impenhorabilidade de determinados bens, assim como a proteção ao crédito de 

natureza alimentar de forma diferenciada, a previsão de salário mínimo, entre outros, podem 

                                                             
324 FACHIN. Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 82. 
325 KONDER, Carlos Nelson. Vulnerabilidade patrimonial e vulnerabilidade existencial: por um sistema 
diferenciador. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Thomson Reuters, v. 99, 2015. p. 101-123. 
326 KONDER, Carlos Nelson. Vulnerabilidade patrimonial e vulnerabilidade existencial: por um sistema 
diferenciador. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Thomson Reuters, v. 99, 2015. p. 101-123. 
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ser citados como exemplos adequados para retratar tal realidade jurídica. Sobre isso Ingo W. 

Sarlet observa:  

 

 [...] a garantia do mínimo existencial já estava presente no 
constitucionalismo pretérito, até mesmo pelo fato de dizer com 
necessidades básicas da pessoa humana que, independentemente de 
uma previsão formal e expressa num texto constitucional, dizem (ou 
assim o deveriam) com a compreensão do conteúdo material do direito 
constitucional e dos direitos fundamentais, até mesmo pelo fato de 
estar em causa a vida e a dignidade da pessoa e da vida humana.327 

 

Quando há uma disputa entre credor e devedor, porque o primeiro quer 

perceber o seu crédito e o segundo pretende preservar os seus bens, com fundamento na 

impenhorabilidade expressamente prevista na lei, ou com base no "patrimônio mínimo", 

fazendo referência, para isso, aos direitos fundamentais ou à dignidade humana, é preciso 

examinar se os interesses envolvidos são exclusivamente patrimoniais ou não. No plano do 

imediatismo, obviamente, a disputa é patrimonial, pois um quer receber dinheiro (produto da 

alienação do bem penhorado) e o outro quer conservar em seu patrimônio um bem, material 

ou imaterial. Nesse sentido, ambos os interesses, do credor e do devedor, são, prima facie, 

patrimoniais. Há, no entanto, de se investigar, por meio dos elementos do caso concreto, quais 

são os interesses mediatos, remotos, ou seja, como a penhora de determinado bem pode 

interferir negativamente na esfera existencial do devedor. Além disso, não basta examinar a 

situação jurídica e de vida somente do executado; o mesmo processo de avaliação deve ser 

feito também em relação ao credor, que é titular de um direito e, como tal, não percebendo o 

seu crédito por causa da proteção conferida ao executado, pode ter direitos 

constitucionalmente tutelados também desrespeitados. 

Isso porque a análise do conflito de interesses deve ser feita à luz não somente 

das normas infraconstitucionais, mas também de acordo com o que preconiza a Constituição 

Federal, mormente quanto à dignidade humana e aos direitos fundamentais. A solução do caso 

concreto não pode desrespeitar normas constitucionais. Assim, a interpretação das regras 

infraconstitucionais deve ser conforme a Constituição, sem olvidar que, muitas vezes, pode 

ser necessária a correção da rota estabelecida na lei pelo julgador.  

Essa é, a propósito, a lição de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira: 

                                                             
327 Ingo Wolfgang Sarlet afirma, in: Direitos fundamentais sociais, mínimo existencial e direito privado. 
Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional. São Paulo: Thomson Reuters, v. 7, 2015. p. 771-812. 
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Às  vezes, mostra-se necessária até a correção da lei pelo órgão 
judicial, com vistas à salvaguarda do predomínio do valor do direito 
fundamental na espécie em julgamento. Já não se cuida, então, de 
mera interpretação "conforme a Constituição", mas de correção da 
própria lei, orientada pelas normas constitucionais e pela primazia de 
valor de determinados bens jurídicos dela deduzidos, mediante 
interpretação mais favorável aos direitos fundamentais. Significa isto 
que, havendo dúvida, deve prevalecer a interpretação que, conforme o 
caso, restrinja menos o direito fundamental, dê-lhe maior proteção, 
amplie mais o seu âmbito, satisfaça-o em maior grau.328 

 

A ideia de prevalência de interesses existenciais sobre os patrimoniais quando 

estes atentam contra direitos e garantias fundamentais de uma pessoa não pretende fulminar o 

crédito, tampouco minar o direito de propriedade, mas apenas estabelecer uma convivência 

harmoniosa, condizente com as normas constitucionais que prestigiam conquistas 

relacionadas aos direitos humanos nos últimos tempos329. E o fenômeno já está presente e 

positivado no ordenamento jurídico, de forma inequívoca, por meio de comandos variados, 

como a função social da propriedade e a função social do contrato, apenas para citar dois 

exemplos contundentes que interferem no direito privado, alçadas a um patamar intocável 

pelos particulares, ainda que todos os interessados estejam de acordo em afastá-las. Sobre 

isso, o art. 2035, parágrafo único, do Código Civil, dispõe: "Nenhuma convenção prevalecerá 

se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para 

assegurar a função social da propriedade e dos contratos".  

Assume-se, assim, que a disputa entre credor e devedor, ou exequente e 

executado, num primeiro momento, ou numa análise perfunctória, é meramente patrimonial. 

Mas a situação de cada uma das partes pode ser substancialmente diferente. Por exemplo, 

pode ser que o devedor sofra incontáveis danos existenciais, se privado da propriedade de um 

imóvel que, embora não esteja sendo utilizado para moradia (e assim não seria impenhorável 

com fundamento no bem de família), seja importante para possibilitar a sua subsistência por 

lhe garantir frutos civis decorrentes de uma locação. Outro exemplo: o devedor pode ter uma 

                                                             
328 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. O processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais. Revista de 
Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 113, 2004. p. 9-21. 
329 Sobre isso Fachin adverte: "Destaque-se, nesse passo, não se tratar de interesses opostos ou excludentes. Não 
há, pois, defesa da ilegitimidade do crédito em si mesmo. Cogita-se, tão somente, do estabelecimento de limites 
à pretensão creditícia e não sua impugnação ontológica. E diante de um dano injusto, cuja reparação busca o 
credor em face do autor do ato, a tutela patrimonial buscará equilíbrio no juízo de proporcionalidade entre os 
interesses envolvidos." (in: FACHIN. Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001. p. 74).  
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aplicação financeira razoável, mas tem diagnóstico de doença degenerativa incurável que lhe 

consumirá todos os recursos com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, remédios etc. A 

penhora da aplicação financeira, embora aceitável pelo ordenamento jurídico, atentará contra 

um interesse relacionado à sua saúde (direito fundamental). O paraplégico que tem um carro 

adaptado para o seu uso tem relevante interesse em conservá-lo em sua propriedade, ainda que 

seja penhorável pelas regras vigentes, porque tem necessidade de locomoção, não conta com 

um sistema de transporte público ideal para fazê-lo nessas circunstâncias e tem a sua 

capacidade de trabalho potencialmente diminuída pela limitação física. Em todas essas 

situações, e em muitas outras, dependendo da confrontação também com o interesse que 

sustenta a pretensão do credor, pode ser relevante a proteção aos bens porque a sua falta 

comprometerá o exercício de direitos amparados constitucionalmente. 

Assim, embora a análise superficial de uma relação crédito-débito sugira 

apenas uma disputa patrimonial, há circunstâncias em que a penhora de um determinado bem 

interfere em aspectos não exclusivamente patrimoniais, mas também existenciais. É nesse 

contexto que o órgão julgador deve atentar para a prevalência da proteção de direitos 

existenciais constitucionalmente assegurados, em detrimento do interesse exclusivamente 

econômico do credor. Se o legislador infraconstitucional pudesse prever uma situação como 

essa, certamente salvaguardaria o interesse existencial. Mas a lei não prevê tudo, nem pode 

fazê-lo. 

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira proclama a necessidade de atuação do órgão 

jurisdicional para que não se ignorem os direitos fundamentais, que gozam de inequívoca 

supremacia:  

 

Por isso mesmo, em tal normatividade de caráter essencialmente 
principial encontra-se contida autêntica outorga de competência para a 
livre investigação jurisdicional do direito. A particularidade aqui, em 
relação a outros tipos de regras jurídicas, é que a competência para a 
descoberta mesma do direito no caso concreto vincula-se com os 
princípios de maneira ampla e indeterminada. A constatação mostra-se 
deveras relevante, na medida em que, sendo facultado expressamente 
na Constituição o exercício de um direito produzido pelos juízes, 
legitima-se a atividade do Poder Judiciário perante a sociedade como 
um todo, mesmo diante da resistência de interesses contrariados.330 
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Em seguida, complementa: 

 

Antes de analisar em espécie os direitos fundamentais que mais de 
perto dizem respeito ao processo – para depois procurar extrair 
algumas consequências práticas das premissas até agora estabelecidas 
–, importa ter presentes ainda três aspectos essenciais implicados na 
sua concepção a seguir enumerados: 

a) A já mencionada normatividade do direito fundamental, norteadora 
não só da regulação legislativa do processo, como também do 
regramento da conduta das partes e do órgão judicial no processo 
concreto e ainda na determinação do próprio conteúdo da decisão 

b) A supremacia do direito fundamental: "não são os direitos 
fundamentais que se movem no âmbito da lei, mas a lei que deve 
mover-se no âmbito dos direitos fundamentais".  

c) O caráter princípiológico do direito fundamental, a iluminar as 
regras já existentes, permitindo ao mesmo tempo a formulação de 
outras regras específicas para solucionar questões processuais 
concretas.331 

 

Portanto, é necessário atentar para como uma disputa patrimonial pode 

interferir na esfera existencial de uma pessoa; como a efetivação da penhora de determinado 

bem, ainda que considerado penhorável por lei, interfere na esfera dos direitos fundamentais 

do executado; como o reconhecimento de impenhorabilidade de um bem, ainda que 

considerado impenhorável por lei, pode, de outro lado, intervir na vida do credor por lhe 

atingir igualmente direitos fundamentais. 

A constrição e subsequente subtração de um bem do patrimônio do devedor, 

geralmente, não é um fenômeno que lhe convém. Se o processo chegou a esse estágio, de 

penhora, é porque não houve o saudável, e infelizmente não frequente, cumprimento 

voluntário da obrigação. O devedor de boa-fé, sabedor da existência e idoneidade da dívida, 

costuma optar ele próprio por dar solução ao caso, mediante o pagamento espontâneo, se 

possível, ou, não tendo recursos para tanto, por meio da alienação de iniciativa própria de um 

ou mais bens de sua propriedade para saldar a dívida, situação em que pode auferir, ao menos 

com maior probabilidade, um preço que lhe seja mais vantajoso. Entretanto, o pagamento 

espontâneo pode não acontecer por inúmeras razões: seja porque o devedor não concorda com 

a dívida, seja porque considera não haver possibilidade de o credor penhorar quaisquer de 
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seus bens, seja porque não possui nenhum bem com liquidez para poder aliená-lo e com isso 

quitar o débito, seja porque está mal orientado, seja porque é de fato um devedor renitente. 

A investida legítima do credor constitui assim uma consequência natural do 

inadimplemento de uma obrigação. E deve ser regulada pelas regras atinentes à 

responsabilidade patrimonial. Quanto a isso, já se afirmou, mas convém repetir, todos os bens 

do devedor, com exceção dos impenhoráveis, representam uma garantia ao credor se houver 

descumprimento da obrigação de pagar. Garantia não apenas pela dívida tal como constituída, 

independentemente de sua fonte, como também por todas as consequências que do 

inadimplemento podem advir, tais como perdas e danos, juros, cláusula penal etc. 

O presente estudo não pretende, obviamente, desconstruir o que está 

consolidado e positivado em torno da responsabilidade patrimonial. Mas nem tudo pode ser 

previsto pela lei. A responsabilidade patrimonial e a função que cada bem do patrimônio de 

um sujeito exerce são campos riquíssimos para o debate e para a percepção de que o 

legislador não conseguiu resolver com a coerência e a lógica necessárias os potenciais 

conflitos de interesse, principalmente com os direitos fundamentais a participar mais 

ativamente nos âmbitos do direito privado e do direito processual civil.  

De acordo com o que ensina Gilmar Mendes: 

 

As leis destinam-se a disciplinar uma variedade imensa de situações. 
Daí parecer recomendável que o legislador redija as leis dentro de um 
espírito de sistema, tendo em vista não só a coerência e harmonia 
interna de suas disposições, mas também a sua adequada inserção no 
sistema jurídico como um todo.332 

 

Porém, o sistema, nunca é perfeito. Conforme examinado, quando o tema é 

impenhorabilidade de bens, surgem inúmeras contradições e incoerências nas leis, ora 

agravadas, ora atenuadas pela jurisprudência. O imóvel residencial, por exemplo, é 

impenhorável qualquer que seja o seu valor (bem de família legal). Já a aplicação financeira é 

impenhorável (e, segundo a lei, desde que esteja na caderneta de poupança apenas) até o 

limite equivalente a quarenta salários mínimos, ainda que o valor da aplicação, sendo superior 

a esse limite, esteja comprometido, por exemplo, com gastos decorrentes de problemas de 
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Internacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 2, 1993. p. 36-52.   
 



180 
 

saúde graves do executado (interesse que pode até preponderar se comparado à moradia). O 

bem de família é impenhorável (exceção feita às hipóteses do artigo 3º da Lei nº 8.009/90), 

mesmo que a não satisfação do credor importe em grave lesão a um de seus direitos 

fundamentais. O bem de família é impenhorável, com fundamento remoto no direito social à 

moradia, mesmo que o devedor tenha condições de viver condignamente por perceber salário 

elevado que lhe possibilita pagar aluguel em imóvel até de valor superior àquele objeto de sua 

propriedade. Essas e inúmeras outras situações apontam para a incongruência e obsolescência 

das regras atualmente vigentes quanto à penhorabilidade de bens.  

Portanto, se o caso é simples e não interfere em aspectos existenciais, não 

interfere em direitos e garantias fundamentais, a aplicação da regra infraconstitucional 

também não depende de grande esforço do Poder Judiciário. Mas, diferentemente, se garantias 

e direitos constitucionalmente assegurados são colocados em xeque com a aplicação das 

regras sobre penhorabilidade e impenhorabilidade, então a interpretação deve se dar conforme 

a Constituição Federal. 

Perlingieri, sobre o assunto, observa: 

 

Os interesses e valores que emergem das normas constitucionais são, 
do ponto de vista substancial, juridicamente relevantes. Deve-se 
verificar se o sistema processual é adequado a esta escolha. Das duas, 
uma: ou se individualiza, no âmbito do sistema, técnicas que, embora 
instituídas por razões diversas, são aptas para a tutela de tais valores, 
ou deve-se afirmar com decisão que o sistema do processo não é 
constitucionalmente legítimo por não conseguir tutelar interesses 
primários, constitucionalmente relevantes.333 

 

Em seguida, conclui: 

 

O processo não é uma variável independente, mas serve para realizar 
os interesses substancialmente individualizados; e se ele é inadequado, 
o intérprete deve ter consciência disso. É preciso evitar 
generalizações: não se determina a tutelabilidade de um direito sem 
examinar sobre qual outra situação subjetiva ele influi.334 

 

                                                             
333 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Trad. por Maria Cristina De Cicco. Rio 
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334 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Trad. por Maria Cristina De Cicco. Rio 
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Em outra de suas obras, Perlingieri observa que estamos a caminho de uma 

"despatrimonialização" do Direito Civil. Não propriamente para superar a ideia de 

patrimonialidade, mas para concebê-la a serviço da pessoa, preservando-se direitos 

constitucionalmente assegurados e os conciliando com esses novos valores que vêm cada dia 

ganhando maior espaço nos ordenamentos jurídicos do ocidente: 

 

A divergência, não certamente de natureza técnica, concerne à 
avaliação qualitativa do momento econômico e à disponibilidade de 
encontrar, na exigência de tutela do homem, um aspecto idôneo, não a 
"humilhar" a aspiração econômica, mas, pelo menos, a atribuir-lhe 
uma justificativa institucional de suporte ao livre desenvolvimento da 
pessoa. Isso induz a repelir a afirmação – tendente a conservar o 
caráter estático-qualitativo do ordenamento – pela qual não pode ser 
"radicalmente alterada a natureza dos institutos patrimoniais do direito 
privado". Estes não são imutáveis: por vezes são atropelados pela sua 
incompatibilidade com os princípios constitucionais, outras vezes são 
exaustorados ou integrados pela legislação especial e comunitária; são 
sempre, porém, inclinados a adequar-se aos novos "valores", na 
passagem de uma jurisprudência civil dos interesses patrimoniais a 
uma mais atenta aos valores existenciais.335 

 

Assim, os esforços devem ser voltados para a construção de um direito civil 

diferente daquele concebido em torno do liberalismo, que valorizava o patrimônio, a 

propriedade como direito absoluto, o contrato independentemente de qualquer função social e 

a igualdade apenas formal. 

 

 

3.5 O credor como titular de direitos fundamentais  

 

De acordo com o que ensina J. J. Gomes Canotilho, a fundamentalidade do 

direito comporta exame nas dimensões formal e material336. A fundamentalidade formal 

decorre, principalmente, da superioridade delas no âmbito da ordem jurídica, enquanto a 

                                                             
335 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3ª ed. Trad. Maria 
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336 CANOTILHO,  J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 
2003. p. 379. 
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fundamentalidade material "[...] insinua que o conteúdo dos direitos fundamentais é 

decisivamente constitutivo de estruturas básicas do Estado e da sociedade"337. 

Na responsabilidade patrimonial, os direitos fundamentais sempre foram 

projetados, conforme se acentuou, em benefício do executado, que não pode ser reduzido à 

condição de miserabilidade por causa do inadimplemento de uma dívida. Está correta tal 

perspectiva e isso não se nega. A crítica que se formula diz mais respeito à maneira como a lei 

disciplinou esse assunto, às vezes de forma incongruente, outras vezes desvirtuando o 

fundamento para dar margem não à proteção de um mínimo, mas de um máximo, como 

acontece com o bem de família legal, sempre fundamentado no direito  social à moradia. 

Apesar do acerto da concepção de preservação de um mínimo existencial – e 

não propriamente de um patrimônio mínimo, em benefício do executado – que tem firmes 

fundamentos na Constituição Federal, é sempre preciso lembrar que essa proteção, quando 

extravasa o mínimo, deve ser analisada sempre em conflito (e ponderação) com os interesses 

legítimos do credor-exequente, uma vez que o benefício de um significa o prejuízo do outro. 

E o credor também é titular de direitos fundamentais. O credor também precisa 

sobreviver, o credor também precisa se alimentar, preservar sua saúde, sua moradia, sua 

educação etc. Esse cenário é evidente nos casos em que o credor é pessoa natural, mas 

ignorado pela maior parte da doutrina que parece apenas conceber a relação crédito-débito em 

que pessoa jurídica figura no polo ativo dessa relação obrigacional. 

Não se pode conceber a relação obrigacional, principalmente após o 

inadimplemento, quando se abre espaço a ação executiva, com o maniqueísmo habitual, 

afamando-se o credor como ser ominoso e santificando-se o devedor desventurado. É preciso 

examinar as circunstâncias do caso concreto, como a natureza da dívida, possíveis condições 

de necessidade (ou miserabilidade) das partes, assim como o comportamento delas (boa-fé ou 

má-fé), entre outros aspectos (elementos) que possam de alguma forma interferir na decisão a 

respeito de ofensa ou não a direitos fundamentais. Ainda que o credor seja pessoa jurídica, 

também podem ser invocados diversos direitos legítimos (e até interesses sociais), dada a 

função social da empresa, para compor eventual ponderação, mas não constitui objeto do 

presente estudo explorar esse enfoque. 
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Não se quer, tampouco, afirmar que o credor deve ser privilegiado em prejuízo 

do devedor miserável, mas apenas atentar para o fato de que o credor também pode ter 

interesses relevantes a merecer resguardo da lei, principalmente em face desse cenário 

legislativo em que o devedor não é protegido apenas com o mínimo. 

Porém, é preciso observar que se, por um lado, o devedor tem direitos 

fundamentais a ser tutelados, como a moradia, a saúde, a alimentação e a própria dignidade – 

que, de certa forma, tem estrutura de direito fundamental – o credor, por outro lado, também 

tem esses mesmos direitos.  

E além deles, conforme vem manifestando a doutrina mais tradicional, o 

devido processo legal, estampado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, incorpora 

a ideia de efetividade da prestação jurisdicional e, como tal, sobreleva a tutela executiva a 

verdadeiro patamar de direito fundamental processual338. Ao lado da tutela executiva, como 

direito processual fundamental, Marcelo Lima Guerra observa que também a duração 

razoável do processo é um direito fundamental do credor339. Assim, a tutela executiva que não 

termina, porque esbarra na impenhorabilidade de bens do devedor, atinge direito fundamental 

processual do credor, que depois de percorrer, muitas vezes, árdua e longa disputa processual, 

tem abortada a efetividade do processo e se vê tolhido em relação a um bem da vida. De nada 

adianta ao credor o processo que, apesar da procedência do pedido formulado na petição 

inicial, é abatido pela circunstância fática de ausência de bens penhoráveis ou, jurídica, se os 

bens do executado forem impenhoráveis por força de lei. 

Apenas por essa concepção já seria possível afirmar existir direitos 

fundamentais que se contrapõem na ação executiva. Uns do executado; outros, do exequente. 

Além disso, mesmo que se desconsidere o direito processual fundamental à 

tutela executiva, que tem o exequente, ainda assim não se pode deslembrar que o crédito tem 

uma função social a ser cumprida. Não se trata apenas de interesse particular do credor, mas 

de amplo espectro porque se dissemina para a sociedade e para a economia. Não por outra 

razão o contrato tem função social expressamente prevista em lei (artigo 421 do Código 

Civil). 
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Além disso, é importante observar que, sob o prisma constitucional, o credor 

também é titular do direito de propriedade (artigo 5º, inciso XXII, da CF/1988). E, como tal, 

titular de direito fundamental. Ainda que no âmbito do direito privado a propriedade revista-

se de concepção mais estreita, como espécie de direito real, que tem por objeto bem móvel ou 

imóvel, não se pode estender tal ordem de ideias na disputa entre interesses que decorrem da 

responsabilidade patrimonial. Conforme afirmam Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra 

Martins, o conceito de propriedade, sob a ótica constitucional é mais amplo do que aquele 

extraído do direito privado340. 

Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, no mesmo sentido, 

afirmam o seguinte: "Assim, embora integre o conceito de propriedade a definição constante 

da legislação civil, é certo que a garantia constitucional da propriedade abrange não só os 

bens móveis e imóveis, mas também outros valores patrimoniais"341. 

José Manoel de Arruda Alvim Netto, igualmente, professa o seguinte: "A 

previsão constitucional diz respeito não apenas aos bens imóveis e aos móveis, senão que a 

todo e qualquer bem de valor econômico, material e imaterial. É por isso que a noção 

constitucional abrange outros bens, que não sejam suscetíveis de se enquadrarem no âmbito 

de uma definição do direito de propriedade [...]"342. Em seguida, o mesmo autor comenta ser 

esse o entendimento firmado pela Corte Suprema na Argentina, qual seja, o de que a garantia 

constitucional do direito de propriedade compreeende todos os direitos patrimoniais, e não 

apenas aqueles que têm por objeto as coisas móveis e imóveis343. 

E, obviamente, na ação executiva, o crédito é revestido de inequívoca 

patrimonialidade. Portanto, se o devedor-executado é titular de direito fundamental – e quanto 

a isso parece não pairar dúvida – o credor-exequente também ostenta essa mesma condição, 

por ser titular de direitos fundamentais processuais e materiais. Logo, o critério da 

fundamentalidade do direito não é suficiente para justificar a proteção irrefletida do 

executado. É preciso mais do que isso. 

                                                             
340 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. v. 2. São Paulo: 
Saraiva, 1989. p. 118-119. 
341 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 10ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 324. 
342 ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Comentários ao Código civil brasileiro: livro introdutório ao 
direito das coisas e o direito civil. v. 9. t. 1. Coords. Arruda Alvim, Thereza Alvim e Alexandre Laizo Clápis. 
Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 39. 
343 ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Comentários ao Código civil brasileiro: livro introdutório ao 
direito das coisas e o direito civil. v. 9. t. 1. Coords. Arruda Alvim, Thereza Alvim e Alexandre Laizo Clápis. 
Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 40. 
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4 A PONDERAÇÃO E ALGUNS ELEMENTOS QUE A ESTRUTURAM 
 

4.1 Considerações iniciais 
 

O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 489, que trata dos elementos 

essenciais da sentença, trouxe uma novidade em seu § 2o, assim disposta: "No caso de colisão 

entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, 

enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas 

que fundamentam a conclusão". 

O artigo 8º, por sua vez, determina que o juiz, ao aplicar o ordenamento 

jurídico, deve atender 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. Trata-se de outra novidade, pois tal 

comando não existia sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973344. 

Evidentemente, os recursos da ponderação, da razoabilidade e da 

proporcionalidade não afastam o princípio da legalidade, que também é referido no mesmo 

artigo 8º do Código de Processo Civil. Além disso, não se pode jamais deslembrar do que 

prescreve o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal: "ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 

Assim, embora impere no ordenamento jurídico o princípio da legalidade, a 

própria lei admite a existência potencial de conflito entre normas. De fato, as regras legais não 

são capazes de prever todas as situações fáticas e a um mesmo caso é possível invocar a 

aplicação de normas conflitantes. Além do mais, os fatos, na realidade, apresentam-se com 

inúmeras particularidades e requerem, por essa razão, um cuidado especial. É nesse contexto 

que pode surgir a necessidade de utilização da técnica da ponderação. 

Humberto Ávila afirma que "a compreensão concreta do Direito pressupõe 

também a implementação de algumas condições"345. Segundo ele, tais condições, que 

denomina de postulados normativos aplicativos, servem para solucionar problemas que 

despontam com a aplicação do Direito, especialmente para lidar com as antinomias 

                                                             
344 A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro sempre dispôs nesse sentido (Art. 5o. Na aplicação da lei, 
o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum). 
345 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 176-177. 
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contingentes, concretas e externas346.  Contingentes porque não estão sempre presentes. Ao 

contrário, surgem esporadicamente, por conta das peculiaridades do caso particular; concretas 

porque não são abstratas, pois nascem da realidade fática que se apresenta ao julgador; e 

externas porque não há um conflito interno do ordenamento jurídico. Em outras palavras, a 

antinomia surge por causa das especificidades do caso concreto, com seus feitios, 

características, complexidades e idiossincrasias, em que interesses e valores se contrapõem de 

forma desordenada e, muitas vezes, intrincada. 

O mesmo autor considera que tais postulados estão situados em plano diferente 

das normas cuja aplicação estruturam e, assim, seriam verdadeiras metanormas, ou normas de 

segundo grau347. A maior parte da doutrina identifica esses postulados como princípios (ex: 

princípio da proporcionalidade) e não regras, porém sem desenvolver maiores considerações. 

Cassio Scarpinella Bueno, diferentemente, observa, especificamente quanto à 

proporcionalidade, ser ela regra e não princípio "[...] justamente pelas suas características, em 

especial porque ela, regra da proporcionalidade, não admite qualquer hesitação, quanto à sua 

aplicação, em termos de preponderância valorativa"348. 

Humberto Ávila discorda dessa acomodação da proporcionalidade (e também 

da ponderação) como espécies de princípio ou de regra e as considera verdadeiros postulados, 

pois não teriam nem feição de regra nem de princípio. Os princípios têm finalidade 

imediatamente finalística, ou seja, promovem "um estado ideal de coisas", enquanto as regras 

são imediatamente descritivas de comportamentos e são aplicadas por subsunção349. Os 

postulados nem se aplicam pelo método dedutivo da subsunção, tampouco promovem 

finalisticamente um estado ideal de coisas; daí a inconveniência, segundo referido autor, de 

enquadrar a ponderação e a proporcionalidade em uma ou outra categoria. 

A explicação é sintetizada, por Humberto Ávila, com as seguintes palavras: 

 
As normas de segundo grau, redefinidas como postulados normativos 
aplicativos, diferenciam-se das regras e dos princípios quanto ao nível 

                                                             
346 O mesmo autor apresenta o conceito de postulado com as seguintes palavras: "A interpretação de qualquer 
objeto cultural submete-se a algumas condições essenciais, sem as quais o objeto não pode ser sequer 
apreendido. A essas condições essenciais dá-se o nome de postulados. Há os postulados meramente 
hermenêuticos, destinados a compreensão em geral do Direito e os postulados aplicativos, cuja função é estrutura 
a sua aplicação concreta" (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 164-165). 
347 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 177. 
348 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 
processual civil. v. 1. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 137. 
349 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 178. 
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e quanto à função. Enquanto os princípios e as regras são o objeto da 
aplicação, os postulados estabelecem os critérios de aplicação dos 
princípios e das regras. E enquanto os princípios e as regras servem de 
comandos para determinar condutas obrigatórias, permitidas e 
proibidas, ou condutas cuja adoção seja necessária para atingir fins, os 
postulados servem como parâmetros para a realização de outras 
normas.350 

 

Assim, os postulados têm a função de estruturar a aplicação das normas e das 

regras. É uma espécie, portanto, de técnica de aplicação da norma351. 

A ponderação, examinada como postulado, deve conferir pesos a elementos 

extraídos do caso concreto que se contrapõem. Opera diferentemente da subsunção, em que há 

um silogismo, com premissa maior, premissa menor e conclusão. Exemplificando, o artigo 

186 do Código Civil diz: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito". Se um sujeito, em estado de embriaguez, dirige um veículo com imprudência e 

causa dano a terceiro em acidente de trânsito, fica configurado o ato ilícito. Por um simples 

processo de dedução, é possível aplicar a regra, sem maiores dificuldades. Porém, os fatos não 

se apresentam sempre com a simplicidade do exemplo, a permitir a aplicação do ordenamento 

jurídico apenas por um raciocínio lógico e descomplicado. 

Há inúmeras situações em que se pode conceber a aplicação de mais de uma 

norma para o mesmo fato. Ou mais do que isso. Conforme ilação de Luis Roberto Barroso, 

"[...] mais de uma norma postula aplicação sobre os mesmos fatos"352.  

Esse fenômeno, a toda evidência, acontece com certa frequência no âmbito da 

responsabilidade patrimonial. Interesses do credor e do devedor contrapõem-se na disputa 

judicial; um quer receber aquilo a que tem direito, de qualquer modo; o outro, executado, 

costuma opor-se à investida do primeiro. E a contenda pode, em inúmeras situações, esbarrar, 

com maior ou menor intensidade, em direitos fundamentais. Assim, princípios 

constitucionais, direitos e garantias também previstos na Constituição, podem colocar em 

                                                             
350 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 179. 
351 Em outra parte de seu estudo, Humberto Ávila diferencia os postulados (metanormas) das outras normas, nos 
seguintes termos: "Os postulados diferenciam-se das normas cuja aplicação estruturam em várias perspectivas: 
quanto ao nível (os postulados situam-se no metanível ou no segundo nível, e as normas objeto de aplicação 
situam-se no nível objeto ou no primeiro nível), quanto ao objeto (os postulados indicam a estrutura de aplicação 
de outras normas, e as normas descrevem comportamentos, se forem regras, ou instituem a promoção de fins, se 
forem princípios) e quanto ao destinatário (os postulados dirigem-se aos aplicadores, e as normas a quem deve 
obedecer a elas)". ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 223. 
352 BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 373. 
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xeque as regras atinentes à responsabilidade patrimonial em face das particularidades do caso 

concreto.  

Embora o método da subsunção continue a ser uma referência de suma 

importância para a aplicação do Direito, constatou-se não ser ele suficiente para solucionar 

todos os conflitos de interesse, principalmente aqueles que envolvam colisões de princípios 

ou de direitos fundamentais, pois os princípios não se excluem; ao contrário, coexistem, e 

deve-se, sempre que possível, buscar a harmonização entre eles.  

Se, por um lado, o positivismo jurídico confere poder discricionário ao juiz, 

nos casos difíceis, quando não há regra de direito clara a respeito de situação fática que se 

apresente (e o juiz não pode deixar de decidir sob a justificativa de omissão legislativa), por 

outro lado, tal concepção mostra-se totalmente inadequada, conforme argumenta Ronald 

Dworkin. Enquanto a inexistência de regras a respeito de uma situação fática concreta possa 

sugerir, equivocadamente, a inexistência também de direito de quaisquer das partes, ficando o 

juiz, como consequência, autorizado a julgar com discricionariedade, Dworkin contesta tal 

ordem de ideias porque "o juiz continua tendo o dever, mesmo nos casos difíceis, de descobrir 

quais são os direitos das partes, e não de inventar novos direitos retroativamente"353. 

É nesse contexto que a ponderação pode ter papel de relevo, embora também 

não esteja imune a críticas e apresente riscos graves, se mal empregada. 

 

 

4.2 O postulado da ponderação - conceito e aplicação 

 

O que é ponderar? Na linguagem comum, ponderar é sopesar, contrabalançar, 

medir, mensurar, examinar com atenção e minúcia, considerar, refletir, meditar. Para o 

Direito, o significado da palavra não se distancia muito do seu sentido ordinário. 

Luis Roberto Barroso considera a ponderação uma técnica para a aplicação do 

Direito, e faz analogia com a arte para explicar o seu cabimento e sua função: 

 
Como consequência, a interpretação constitucional viu-se na 
contingência de desenvolver técnicas capazes de produzir uma solução 
dotada de racionalidade e de controlabilidade diante de normas que 
entrem em rota de colisão. O raciocínio a ser desenvolvido nessas 
situações haverá de ter uma estrutura diversa, que seja capaz de operar 

                                                             
353 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 
127. 
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multidirecionalmente, em busca da regra concreta que vai reger a 
espécie. Os múltiplos elementos em jogo serão considerados na 
medida de sua importância e pertinência para o caso concreto. A 
subsunção é um quadro geométrico, com três cores distintas e nítidas. 
A ponderação é uma pintura moderna, com inúmeras cores 
sobrepostas, algumas se destacando mais do que outras, mas formando 
uma unidade estética. Ah, sim: a ponderação malfeita pode ser tão 
ruim quanto algumas peças de arte moderna.354 

 

Humberto Ávila diz que a ponderação é um "[...] método destinado a atribuir 

pesos a elementos que se entrelaçam, sem referência a pontos de vista materiais que orientem 

esse sopesamento"355. No mesmo trecho de sua obra, o autor observa ser comum a ponderação 

de bens, de valores, de princípios, de fins, de interesses, mas adverte que a ponderação sem 

uma estrutura e critérios materiais é um instrumento de pouca utilidade. Ou seja, é necessário 

estruturar a ponderação com critérios.  

A respeito do cabimento de ponderação desses diversos elementos, o mesmo 

autor observa: 

 
Os bens jurídicos são situações, estados ou propriedades essenciais à 
promoção dos princípios jurídicos. Por exemplo, o princípio da livre 
iniciativa pressupõe, como condição para sua realização, liberdade de 
escolha e autonomia. Liberdade e autonomia são bens jurídicos 
protegidos pelo princípio da livre iniciativa. Os interesses são os 
próprios bens jurídicos na sua vinculação com algum sujeito que os 
pretende obter. Por exemplo, sendo liberdade e autonomia bens 
jurídicos, protegidos pelo princípio da livre iniciativa, algum sujeito 
pode ter, em função de determinadas circunstâncias, condições de 
usufruir daquela liberdade e autonomia. Liberdade e autonomia, 
passam, então, a integrar a esfera de interesses de determinado sujeito. 
Os valores constituem o aspecto axiológico das normas, na medida em 
que indicam que algo é bom e, por isso, digno de ser buscado ou 
preservado. Nessa perspectiva, a liberdade é um valor, e, por isso, 
deve ser buscada ou preservada. Os princípios constituem o aspecto 
deontológico dos valores, pois, além de demonstrarem que algo vale a 
pena ser buscado, determinam que esse estado de coisas deve ser 
promovido.356 

 

Anderson Schreiber afirma que "o método da ponderação consiste, 

tecnicamente, em estabelecer compressões recíprocas entre os princípios em jogo, definindo, 

                                                             
354 BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 373. 
355 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 185. 
356 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 186. 
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em cada caso concreto, uma relação de prevalência à luz de certas condições particulares"357. 

Ana Paula de Barcellos, por sua vez, afirma que ponderação é "a técnica jurídica de solução 

de conflitos normativos que envolvem valores ou opções políticas em tensão, insuperáveis 

pelas formas hermenêuticas tradicionais"358. 

A ponderação, como técnica de acomodação dos princípios, desenvolvida por 

Robert Alexy, surge da premissa de que há um expressivo número de casos em que a norma 

singular aplicada ao caso concreto, por meio do julgamento, não deriva de uma conclusão 

lógica359. E, segundo ele, há ao menos quatro motivos responsáveis por tal fenômeno, quais 

sejam:  

 
[...] (1) a imprecisão da linguagem do Direito, (2) a possibilidade de 
conflitos entre as normas, (3) o fato de que é possível haver casos que 
requeiram uma regulamentação jurídica, que não cabem sob nenhuma 
norma válida existente, bem como (4) a possibilidade, em casos 
especiais, de uma decisão que contraria textualmente um estatuto.360 

 

Assim, o método lógico da subsunção não explica uma variedade significativa 

de decisões. 

Para Alexy, a ponderação, ou lei do sopesamento, tem cabimento em relação 

aos princípios, pois quanto às regras, o conflito é solucionado de outra forma: por meio da 

validade361. O autor cita, como exemplo, a Constituição alemã, que em seu artigo 31 dispõe 

que o direito federal tem prioridade sobre o direito estadual. E, num determinado processo, 

surgiu a discussão sobre o fechamento e abertura de lojas comerciais às quartas-feiras, pois 

havia lei federal permitindo o seu funcionamento entre 7h e 19h, porém, no Estado de Baden, 

                                                             
357  SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 146. 
358 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005. p. 23. 
359 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 
justificação juridica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 2001. p. 18. 
360 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 
justificação juridica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 2001. p. 18. 
361 A explicação, a esse respeito, conferida por Alexy é a seguinte: "Um conflito entre regras somente pode ser 
solucionado se se introduz, em uma das regras, uma cláusula de exceção que elimine o conflito, ou se pelo 
menos uma das regras for declarada inválida. Um exemplo para um conflito entre regras que pode ser resolvido 
por meio da introdução de uma cláusula de exceção é aquele entre a proibição de sair da sala de aula antes que o 
sinal toque e o dever de deixar a sala se soar o alarme de incêndio. Se o sinal ainda não tiver sido tocado, mas o 
alarme de incêndio tiver soado, essas regras conduzem a juízos concretos de dever-ser contraditórios entre si. 
Esse conflito deve ser solucionado por meio da inclusão, na primeira regra, de uma cláusula de exceção para o 
caso do alarme de incêndio. 
Se esse tipo de solução não for possível, pelo menos uma das regras tem que ser declarada inválida e, com isso, 
extirpada do ordenamento jurídico" (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 92). 
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havia a determinação de fechamento das lojas às 13h em todas as quartas-feiras. Diante dessa 

situação, em que não foi possível conformar duas regras conflitantes, prevaleceu a lei federal, 

por força do referido artigo da Constituição alemã362. 

As colisões entre princípios, por sua vez, são resolvidas de maneira distinta. Se 

as circunstâncias do caso concreto revelam o confronto entre dois princípios, não significa 

que um deles deva ser considerado inválido. Segundo Alexy, um dos princípios tem 

precedência sobre o outro porque ostenta peso diferente. Em outras palavras, deve haver "um 

sopesamento entre os interesses conflitantes"363. Pois os princípios seriam espécies de 

mandado de otimização, devendo ser realizados na maior medida possível. 

Em outro exemplo, Robert Alexy cita o direito fundamental à propriedade 

privada (ou o princípio da propriedade privada), que inclui "[...] uma realização na maior 

medida possível da competência para usar e dispor da propriedade"364.  A questão versava 

sobre o direito de o locador, proprietário, pôr fim a um contrato de locação residencial 

vigente, mediante a apresentação de um novo contrato ao locatário. A decisão do Tribunal 

Constitucional Federal considerou que, apesar de o direito de propriedade ser fundamental, 

outro princípio se contrapunha a ele, qual seja o direito à moradia do locatário e de sua 

família, conforme trecho da decisão expressa nos seguintes termos:  

 
 [...] no âmbito da legislação de direito privado, nos termos do art. 14, 
§ 1°, 2, da Constituição alemã, [...] deve considerar de forma 
equitativa ambos os elementos da relação dialética, presente na 
Constituição, entre a liberdade constitucionalmente garantida [...] e o 
dever de uma ordem socialmente justa da propriedade, e tem que 
propiciar um equilíbrio justo e uma relação equilibrada aos interesses 
dignos de proteção de todos os envolvidos. 

 

No Brasil não é diferente. A Lei nº 8.245/91, que disciplina a locação de 

imóveis urbanos, em diversas partes também limita as hipóteses em que o locador-

proprietário365 pode retomar o imóvel locado, restringindo de certa forma o direito de 

propriedade em homenagem a interesses do locatário que, em tese, se contrapõem, como a 

manutenção de sua moradia a despeito do interesse de retomada do bem pelo proprietário. 
                                                             
362 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 93. 
363 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 95. 
364 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 337-339. 
365 Normalmente o locador é proprietário, mas essa correspondência não é necessária. O usufrutuário, por 
exemplo, também pode figurar como locador de um imóvel. O locatário também pode figurar como locador (em 
verdade, sublocador) em contrato de sublocação, se tiver autorização expressa do locador para tanto. 
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Evidente que, nesse exemplo, há uma regra, preexistente, contida no ordenamento jurídico, 

que já estabelece a solução se houver conflito de interesses. Mas nem sempre é assim e então 

pode surgir a necessidade da ponderação. 

Segundo o autor alemão, os princípios colidentes têm precedência um sobre o 

outro, isto é, há primazia de um princípio em relação a outro. Referida precedência pode ser 

incondicionada ou condicionada; se a precedência é incondicionada é porque ela se dá já no 

plano abstrato; e a prioridade é chamada de condicionada se apenas mediante a presença de 

certas condições concretas verifica-se a primazia de um princípio sobre outro366. Em relação 

aos princípios constitucionais, não se opera a colisão incondicionada entre eles; é sempre 

necessário examinar as condições em que esse conflito acontece. Em síntese: "Em um caso 

concreto, o princípio P1 tem um peso maior que o princípio colidente P2 se houver razões 

suficientes para que P1 prevaleça sobre P2 sob as condições C, presentes nesse caso 

concreto"367. 

Em seguida, o autor conclui: 

 

Se o princípio P1 tem precedência em face do princípio P2 sob as 
condições C: (P1 P P2) C, e se do princípio P1, sob as condições C, 
decorre a consequência jurídica R, então, vale uma regra que tem C 
como suporte fático e R como consequência jurídica: C => R. 
Uma formulação menos técnica seria:  
(K') As condições sob as quais um princípio tem precedência em face 
de outro constituem o suporte fático de uma regra que expressa a 
consequência jurídica do princípio que tem precedência. 
Essa lei, que será chamada de lei de colisão, é um dos fundamentos da 
teoria dos princípios aqui defendida. Ela reflete a natureza dos 
princípios como mandamentos de otimização: em primeiro lugar, a 
inexistência de relação absoluta de precedência e, em segundo lugar, 
sua referencia a ações e situações que não são quantificáveis. Ao 
mesmo tempo, constituem eles a base para a resposta a objeções que 
se apóiam na proximidade da teoria dos princípios com a teoria dos 
valores.368 

 

Assim, a colisão, na concepção de Alexy, ocorre entre princípios. O Código de 

Processo Civil, diferentemente, aponta para a possibilidade de colisão de normas, 

genericamente consideradas. 

                                                             
366 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 96-97. 
367 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 97. 
368 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 97. 
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Alexy estabeleceu diversos critérios para a aplicação da ponderação, inclusive 

por meio de fórmulas matemáticas, não se pretendendo nesse estudo verticalizar o tema. 

Carlos Blanco de Morais resume assim os inúmeros critérios e fórmulas construídos pelo 

autor alemão:  

 

Na prática, esta operação envolve a colocação, em dois pratos da 
balança, de todos os argumentos que pesam em favor de um e outro 
princípio, à luz de uma situação problemática, com a atribuição de um 
peso específico e quantificado. No final do processo prevalecerá o 
princípio com maior peso.369 

 

Ponderar, portanto, é sopesar os princípios, valores e interesses envolvidos, à 

luz das peculiaridades do caso concreto, acomodando-os de sorte que permita ao juiz decidir 

da forma mais justa, observado o ordenamento jurídico, sempre que necessário solucionar a 

colisão existente entre normas.  

Assim, conforme observação feita por Ricardo Luis Lorenzetti, a decisão de 

um jurista pode ser examinada como "um modelo de atribuição", pois se fosse possível 

conferir todos os direitos simultaneamente a todos os interessados, não haveria necessidade de 

solucionar qualquer conflito. O problema nasce da "[...] proliferação de direitos e escassez de 

bens [...]"370. 

O autor argentino, em outra de suas obras, também afirma que a colisão de 

regras se resolve no plano da validade, pois o intérprete deve aderir a uma opção: ou uma ou 

outra regra, dada a incompatibilidade entre elas, ou seja, aplica-se tudo ou nada de uma regra 

(all-or-nothing fashion). Porém, se a colisão ocorre entre princípios, o intérprete não deve 

escolher entre um e outro, mas ponderar, pois não se trata de uma antinomia tradicional, mas 

sim de um "campo de tensão" entre princípios e valores371. Afinal, os princípios têm conteúdo 

finalístico, axiológico. E conclui não haver princípios absolutos, com as seguintes palavras:  

 
Esta concepção implica admitir que não há princípios absolutos. Há 
princípios que dão a impressão de sê-lo, como o da dignidade da 
pessoa, e contudo estão submetidos ao juízo de ponderação; tal é o 
que acontece quando o legislador ou o juiz devem compatibilizar a 

                                                             
369 MORAIS, Carlos Blanco de. Curso de direito constitucional: teoria da Constituição em tempo de crise 
do Estado Social. t. 2. v. 2. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. p. 679. 
370 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: fundamentos de direito. Trad. Bruno Miragem e 
Claudia Lima Marques. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 214. 
371 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. Trad. Vera Maria Jacob de Fradera. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 426-427. 
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dignidade da pessoa com o direito à informação, como já fizemos 
referência.372 

 

Se de um lado é inequívoca a necessidade de ponderação de princípios, quando 

colidentes em face das especificidades do caso concreto, de outro lado, parece que, apesar de 

a construção de Alexy não admitir a ponderação de regras, e de boa parte da doutrina o 

acompanhar em tal entendimento, a incompatibilidade não existe para todas as situações. 

Princípios e regras são normas que se complementam. A concepção de um sistema apenas de 

regras não se sustentaria, pois seria um sistema acentuadamente rígido373. Da mesma forma, 

um sistema composto apenas de princípios seria tão flexível que seria um convite a 

arbitrariedades e decisionismos. Não há hierarquia propriamente entre regras e princípios. As 

suas funções no ordenamento jurídico, conforme observa Humberto Ávila, são diferentes e 

complementares374. 

As regras "têm uma eficácia definitória dos princípios, no sentido de que vários 

dos ideais cuja realização é por eles determinada já se encontram 'regrados', não cabendo ao 

intérprete concretizar o ideal constitucional de modo diferente daquele previsto pela 

Constituição"375. As regras caminham, ou ao menos devem caminhar, no mesmo sentido dos 

princípios; assim, é preciso, em muitas ocasiões, especificamente na responsabilidade 

patrimonial, ponderar princípios e, consequentemente, regras, sem que isso implique na 

declaração de invalidade da regra e sua extirpação do ordenamento jurídico, tal como 

propõem Alexy e Lorenzetti. 

De acordo com o que já se afirmou inúmeras vezes neste estudo, o tema 

relativo à responsabilidade patrimonial sempre remete a interesses contrapostos entre devedor 

e credor. De um lado, os direitos fundamentais do devedor devem ser respeitados, assim como 

a sua dignidade. De outro está o credor, que também é "proprietário" de um crédito e, como 

tal, titular de um direito fundamental; o credor também tem o direito fundamental processual à 

tutela executiva para recompor seu patrimônio em face do crédito que lhe aproveita. Partindo 

das premissas, admitidas por este estudo, de que o mínimo existencial é um direito 

constitucional implícito e que gera efeitos nas relações privadas, e constatando a 

                                                             
372 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. Trad. Vera Maria Jacob de Fradera. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 427. 
373 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 148. 
374 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 148. 
375 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 146. 
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contraposição de interesses entre credor e devedor, de sorte que o benefício de um pode 

representar o malefício do outro (uma vez que os bens são finitos e escassos); partindo ainda 

da premissa de que as regras de penhorabilidade e impenhorabilidade de bens visam à 

promoção desses direitos fundamentais o quanto possível, não se pode renunciar à ponderação 

das regras. 

Humberto Ávila admite a ponderação de regras, embora reconheça ser mais 

difícil a sua superação, uma vez que as "[...] as regras têm eficácia de trincheira, pois, embora 

geralmente superáveis, só o são por razões extraordinárias e mediante um ônus de 

fundamentação maior"376. Transcreve-se abaixo parte de seu entendimento: 

 
A superação de uma regra deverá ter, em primeiro lugar, uma 
justificativa condizente. Essa justificativa depende de dois fatores. 
Primeiro, da demonstração de incompatibilidade entre a hipótese da 
regra e sua finalidade subjacente. É preciso apontar a discrepância 
entre aquilo que a hipótese da regra estabelece e o que sua finalidade 
exige. Segundo, da demonstração de que o afastamento da regra não 
provocará expressiva insegurança jurídica. Com efeito, as regras 
configuram meios utilizados pelo Poder Legislativo para eliminar ou 
reduzir a controvérsia, a incerteza e a arbitrariedade e evitar problemas 
de coordenação, de deliberação e de conhecimento. Sendo assim, a 
superação das regras exige a demonstração de que o modelo de 
generalização não será significativamente afetado pelo aumento 
excessivo das controvérsias, da incerteza e da arbitrariedade, nem pela 
grande falta de coordenação, pelos altos custos de deliberação ou por 
graves problemas de conhecimento. Enfim, a superação de uma regra 
condiciona-se à demonstração de que a justiça individual não afeta 
substancialmente a justiça geral.377  

 

Anderson Schreiber adota entendimento no mesmo sentido, e admite a 

ponderação não apenas de princípios, mas também de cláusulas gerais, regras e "quaisquer 

outras espécies normativas", chancelando o acerto do Código de Processo Civil que, no artigo 

489, § 2o, refere-se a "colisão de normas", genericamente consideradas, e não apenas de 

princípios378. 

Evidente que a ponderação não pode ser feita a esmo, precipitada e 

arbitrariamente. Conforme registra Humberto Ávila, na mesma parte acima transcrita, é 

necessário verificar se o afastamento de uma regra, para fazer justiça no caso particular, "não 

                                                             
376 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
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afeta substancialmente a justiça geral". A referida "afetação" da justiça geral, é oportuno 

salientar, costuma acontecer menos pelo conteúdo da decisão e mais pela divulgação do teor 

decisório a respeito da posição adotada pelo julgador, como se fosse aplicável indistintamente 

a todos os casos aparentemente iguais. Como se a ponderação, ou a superação da regra, não 

devesse surgir especialmente em face das particularidades do caso concreto e apenas a ele 

dizer respeito. 

Feitas estas observações todas a respeito da ponderação, é conveniente traduzir 

em exemplos como tal técnica pode ser aplicada no âmbito da responsabilidade patrimonial.  

Há uma regra no Código de Processo Civil (art. 833, inciso IV) determinando a 

impenhorabilidade dos salários, vencimentos, remunerações etc., ressalvado o disposto em 

seu § 2o. O referido parágrafo segundo prescreve, por sua vez, que não se aplica a 

impenhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua 

origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 

Trata-se de outra regra. Essas são regras que estão, ao menos em tese, de acordo com o 

princípio da dignidade da pessoa humana; afinal, um cidadão não pode ser tolhido da receita 

necessária à sua sobrevivência (não se entra aqui no mérito da necessidade ou não de 

cinquenta salários mínimos para a manutenção de uma família). Mas se esse executado aufere 

elevado salário (mais de cinquenta salários mínimos), a parte excedente é passível da 

constrição judicial. Da mesma forma, se ele for devedor de pensão alimentícia, aplica-se a 

mesma exceção, pois nesse caso o interesse tutelado do credor também é a sua subsistência. 

Umbilicalmente ligados aos direitos que podem decorrer de tais regras, estão direitos 

fundamentais das partes envolvidas que apresentam estrutura de princípio (mandado de 

otimização), além da própria dignidade da pessoa humana. 

Como primeiro exemplo, imaginemos um credor que foi vítima de um ato 

ilícito, praticado pelo executado, e tem direito a receber indenização pelos danos sofridos. 

Esse mesmo credor teve uma perda patrimonial significativa, por conta do referido ilícito, e 

padece de doença grave, necessitando de recursos para a sua sobrevivência. A percepção de 

seu crédito (direito seu, é importante frisar) é importante não apenas para a recomposição do 

seu patrimônio, nem apenas para a manutenção de sua dignidade, mas para a preservação de 

sua própria saúde e, consequentemente, de sua vida. Por outro lado, o executado aufere o 

equivalente a quarenta salários mínimos por mês e é proprietário de imóvel de alto padrão 

(impenhorável por ser bem de família – essa é outra regra). Está claro haver no exemplo uma 

incompatibilidade entre a hipótese da regra e sua finalidade subjacente, pois a sua aplicação 

implica em retirar do credor a possibilidade, sob o aspecto prático, de receber aquilo a que 
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tem direito por meio da penhora do salário ou do imóvel residencial de alto padrão do 

executado, causador de sua desgraça. É bom acrescentar e considerar que a permissão de 

penhora (de parte do salário) em nada alteraria a boa condição de vida do devedor-executado. 

A sua dignidade e a sua moradia não seriam comprometidas, pois seu padrão de vida 

(elevado) poderia apenas sofrer, legitimamente, uma leve diminuição, e direitos caros ao 

credor não seriam desrespeitados. 

Não se trata de invalidade da regra e necessidade de sua extirpação do 

ordenamento jurídico. Ela pode ser justa e estar em sintonia com o ordenamento jurídico, 

assim como com os princípios constitucionais e direitos fundamentais, em relação à maior 

parte dos casos. Porém, não para todos379. As especificidades enunciadas no exemplo indicam 

que, além de a regra ser incompatível com a sua finalidade, ela flagrantemente viola, tendo 

em conta suas particularidades, mandados de otimização que podem ser extraídos de direitos 

fundamentais e da própria preservação da vida380. 

Logo, impõe-se a ponderação da regra e não o seu afastamento completo. A 

simples extirpação da regra levaria à penhora dos bens do executado, mas isso também estaria 

em desarmonia com o ordenamento jurídico. Assim, numa situação como essa, o juiz deve 

analisar as peculiaridades do caso concreto e, por meio da ponderação, estabelecer o montante 

a ser penhorado do salário, por exemplo, como uma solução possível para atender também aos 

interesses (e direitos) do exequente-credor. 
                                                             
379 Anderson Schreiber, sobre a possibilidade de a ponderação atingir a regra sem invalidá-la, observa o seguinte: 
"A importância da ponderação não se limita, todavia, ao exame da validade da regra de prevalência. Interfere 
também na sua interpretação e aplicação, sem necessariamente advogar sua invalidade. Isto porque mesmo a 
regra específica sujeita-se a um controle dos resultados concretos de sua aplicação em face das normais mais 
gerais, especialmente dos princípios constitucionais. Por força da unidade e coerência do ordenamento jurídico, 
uma regra legal de prevalência não pode divergir – não apenas em sua validade abstrata, mas também – em sua 
aplicação concreta da regra de prevalência que resultaria da ponderação de normas gerais aplicáveis ao caso. 
Assim, toda regra sujeita-se não apenas ao controle de validade, mas também a um 'controle de adequação' às 
circunstâncias do caso concreto, tendo em vista as circunstâncias relevantes que foram levadas em conta pelo 
legislador" (SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 152). 
380 A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em situação similar à retratada no exemplo, compreendeu que a 
exceção prevista no artigo 3°, inciso III, da Lei 8.009/90, que dispõe sobre a dívida de pensão alimentícia, 
aplica-se ao ilícito praticado em acidente de trânsito, quando o seu autor é condenado a pagar alimentos à vítima, 
conforme ementa abaixo transcrita:  
"Recurso especial - execução - ação reparatória por ato ilícito -acidente de trânsito - pensão alimentícia - bem 
imóvel -penhorabilidade - possibilidade - inaplicabilidade da lei n. 8.009/90 - recurso especial provido. I - A 
pensão alimentícia é prevista no artigo 3.o, inciso III, daLei n. 8.009/90, como hipótese de exceção à 
impenhorabilidade do bemde família. E tal dispositivo não faz qualquer distinção quanto àcausa dos alimentos, 
se decorrente de vínculo familiar ou deobrigação de reparar danos.II - Na espécie, foi imposta pensão alimentícia 
em razão da práticade ato ilícito - acidente de trânsito - ensejando-se oreconhecimento de que a 
impenhorabilidade do bem de família não éoponível à credora da pensão alimentícia. Precedente da Segunda 
Seção. III - Recurso especial provido" (Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. Recurso Especial nº 1.186.225 - 
RS. Relator Ministro Massami Uyeda. Julgado em 4.9.2012. Publicado em 13.9.2012). 
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Outra consideração é apresentada para ilustrar o que se pretende demonstrar. 

Para tanto, é preciso supor a seguinte situação: o indivíduo deixa de quitar um empréstimo e, 

assim, torna-se inadimplente. O exequente ajuíza contra ele ação de execução e indica, para a 

incidência da penhora, aplicação financeira mantida pelo devedor; mas, no curso do processo, 

demonstra ao juiz que todo o valor da aplicação foi sacado em dinheiro pelo inadimplente, 

antes da constrição. O numerário simplesmente desaparece em flagrante comportamento de 

má-fé do devedor. Em um cenário como esse, em face de outras circunstâncias e 

peculiaridades, passa a ser plausível a penhora de parte do salário do executado, se essa for a 

única alternativa para a efetivação da execução, porque não é crível que o executado tenha 

consumido alta monta de dinheiro, sem qualquer elemento que indique isso. Mais razoável é a 

compreensão, em face de eventuais provas colhidas, por hipótese, que a intenção do 

executado foi mesmo a de frustrar a medida executiva utilizada pelo credor, exequente, em 

verdadeiro ato fraudulento, praticado de má-fé. A regra de impenhorabilidade do salário pode 

apontar para uma injustiça (e desrespeito ao ordenamento jurídico por dar guarida ao 

enriquecimento sem causa, frustrar o direito fundamental à tutela executiva do exequente, 

entre outros) e, nesse sentido, pode ser superada em homenagem ao interesse do exequente. 

Essas são algumas hipóteses, dentre inúmeras que poderiam ser alvitradas, que 

exigiriam do juiz a ponderação para resolver o conflito de normas. 

Em um caso real, o Superior Tribunal de Justiça, no final do ano de 2015, 

entendeu que o imóvel concedido em hipoteca, como garantia de uma dívida, não pode ser 

executado se o seu objeto for a residência do garantidor, porque contraria o mínimo 

existencial  e o direito social à moradia. Extrai-se do julgamento a seguinte argumentação: 

 
De fato, o benefício da impenhorabilidade não se destina unicamente à 
proteção da moradia do devedor inadimplente, mas ao direito de 
habitação da unidade familiar, em benefício da qual a dívida contraída 
nem sempre se reverte. 
Trata-se, assim, de diploma que institui proteção legal do bem de 
família como instrumento de tutela do direito fundamental à moradia 
e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial 
para a vida digna [...].381  

 

Em outro trecho da mesma decisão, foi consignado o seguinte: 

 

                                                             
381 Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma. Recurso Especial nº 1.180.873 - RS. Relator Ministro Luis Felipe 
Salomão. Julgado em 17.9.2015. Publicado em 26.10.2015. 
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 [...] Muito embora o imóvel dado em garantia fosse de titularidade da 
mãe do devedor, este morava em município diferente, tinha família e 
economia próprias e a dívida era particular (notadamente saldos 
negativos em conta-corrente), de sorte que a exceção do artigo 3º, 
inciso V, da Lei n. 8.009⁄1990 não incide e a impenhorabilidade do 
imóvel deve ser reconhecida, porquanto não há mínimos indícios de 
que o ato de disponibilidade tenha se revertido em proveito do núcleo 
familiar da proprietária.  
Frise-se não se tratar de privilégio conferido ao devedor inadimplente, 
mas uma proteção legal à moradia, sendo certo também que a 
instituição financeira, ao receber tal imóvel em garantia, sabia de suas 
características, notadamente que não pertencia ao devedor e que lhe 
podia ser oposto o óbice da impenhorabilidade [...]. 

 

 

Não obstante a polêmica que referida decisão pode suscitar, não apenas mas 

especialmente pela parte final acima transcrita, de que a instituição financeira sabia que o 

imóvel não pertencia ao devedor, percebe-se, pela leitura integral do acórdão, que o fato de a 

garantidora ser apenas mãe do devedor e não a beneficiária direta do empréstimo, concedido 

em função da garantia real, foi determinante para a preservação de sua moradia, por ser direito 

fundamental e estar atrelada ao mínimo existencial. Cabe ressaltar que, nesse caso, foi levada 

em consideração para a decisão a diferença existente entre débito e responsabilidade, tema 

desenvolvido na parte inicial deste estudo (a garantidora não enriqueceu com o empréstimo, 

pois afinal o financiamento foi feito em proveito de terceiro, filho dela). 

Apesar de o acórdão não fazer referência expressa à palavra ponderação, essa 

foi, inequivocamente, a técnica utilizada para atingir a conclusão alcançada. Aquele Tribunal 

afastou, portanto, a regra estabelecida no artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009⁄1990, que prevê a 

penhorabilidade do bem de família se o imóvel tiver sido dado, voluntariamente, em hipoteca. 

Não extirpou a regra do ordenamento por invalidade; apenas foi afastada a sua aplicação 

àquele caso, por causa de suas especificidades. 

Ana Paula de Barcellos, embora reconheça a necessidade de o aplicador da 

norma observar as regras, sob pena de esvaziar o ofício do legislador, não ignora a existência 

de regras injustas e propõe a sua interpretação de acordo com a equidade, além de admitir a 

sua inaplicabilidade se houver imprevisão legislativa a respeito de um caso com 

peculiaridades que não atendem ao comando geral da lei e admite seja a regra considerada 

inconstitucional, "[...] ainda que o enunciado da regra permaneça válido em tese"382.  

                                                             
382 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: 
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De toda sorte, qualquer que seja a ponderação, deve haver ampla 

fundamentação da decisão. Se a ponderação visa à superação de regras, e não apenas de 

princípios, o ônus de fundamentar é ainda maior, para não se fomentarem arbitrariedades e 

também para não se conferir à sociedade a sensação de incerteza e insegurança jurídicas, 

conforme observação feita por Humberto Ávila, já referida. 

Além disso, a ponderação não é uma técnica de aplicação simples; não é guiada 

pela sensação de justiça, a permitir que o juiz primeiro chegue a uma conclusão sobre o que é 

justo, segundo sua consciência pessoal, para depois aplicar a ponderação para legitimar sua 

decisão. A sua estruturação exige o respeito a algumas etapas. Humberto Ávila afirma que são 

três as etapas por que tem de passar a ponderação: a primeira é a sua preparação, em que 

todos os elementos e argumentos têm que ser examinados à exaustão; a segunda é a sua 

realização propriamente dita (se a ponderação é de princípios, ela "deve indicar a relação de 

primazia entre um e outro"); e a terceira é a da reconstrução da ponderação, "[...] mediante a 

formulação de regras de relação, inclusive de primazia entre os elementos objeto do 

sopesamento, com a pretensão de validade para além do caso"383. 

Ana Paula de Barcellos também determina a necessidade de a ponderação 

observar três etapas, a saber: a primeira, de identificação dos enunciados normativos em 

tensão; a segunda, de identificação dos fatos relevantes e suas respectivas repercussões sobre 

os enunciados normativos invocados e a terceira é a decisão propriamente dita384. A pretensão 

de universalidade da ponderação também é sobrelevada pela autora385. 

Ricardo Luis Lorenzetti, diferentemente dos dois autores citados, afirma que a 

ponderação deve ser aplicada em quatro, e não três, passos lógicos distintos. São eles: 

 
1. Identificar um campo de tensão: constatação de uma situação de 
conflito entre princípios contrapostos, o que ocorre quando, 
satisfazendo totalmente um princípio, é produzida lesão de outro; 

                                                             
383 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 186-187. 
384 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005. p. 92-125. 
385 Afirma a autora que a pretensão de universalidade está ligada a duas necessidades distintas: a primeira diz 
respeito à argumentação jurídica, e a segunda à decisão final do intérprete, ou seja, o juiz não pode utilizar 
argumentos ou razões que não sejam válidas para todos. O raciocínio é assim exemplificado por ela: "Imagine-se 
um exemplo: uma nova seita mística sustenta que as pedras e minérios não devem ser retirados de seus locais de 
origem na natureza, sob pena de todo o universo desintegrar-se. Imagine-se, ainda, que uma companhia 
mineradora ingressa em juízo disputando o direito de exploração de uma mina de cobre com outra empresa. Por 
evidente, o juiz não poderá adotar validamente, como um dos fundamentos de sua decisão, qualquer que seja ela, 
a concepção mística acerca dos minérios descrita acima. Por essa mesma razão, um magistrado ateu não pode 
fundamentar suas decisões a partir de sua própria concepção materialista do universo, assim como um religioso 
não pode impor aos jurisdicionados sua crença como razão de decidir" (BARCELLOS, Ana Paula de. 
Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 127). 
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2. alternativa mais econômica: se for possível encontrar uma solução 
que permita o cumprimento de um princípio sem afetar um terceiro da 
mesma categoria, devemos optar por ela; 
3. inaplicabilidade do juízo de ponderação: em alguns casos o direito 
proibiu alguns princípios, ou há um conflito entre bens não 
comparáveis, ou se trata de bens que gozam de uma máxima proteção, 
não suscetível de restriçõs. Qaulquer solução contrária é rechaçada por 
contradição e não resulta aplicável a ponderação; 
4. aplicação da ponderação: nos casos de princípios concorrentes deve 
ser dado a cada um o que é seu, e o juiz deve considerar qual o melhor 
ponto de equilíbrio entre o que é dado a uns e o que é tirado de outros, e 
como ponderar os valores em jogo.386 

 

Exemplificando, se o credor concedeu ao devedor um empréstimo, que não foi 

pago no vencimento e que gerou ação executiva, e está em situação de miserabilidade, há 

necessidade de tutelá-lo, não apenas por seu direito subjetivo de receber de volta o montante 

que voluntariamente emprestou, mas porque o deixar de receber o colocará em condições 

ainda piores. O devedor, por sua vez, não tem bens e recebe apenas salário em padrões 

normais para a sua profissão. O executado alega a impenhorabilidade do salário e o exequente 

invoca normas de toda espécie, inclusive constitucionais, para tentar romper o bloqueio da 

impenhorabilidade. Seguindo a orientação de Lorenzetti, pode-se afirmar existir conflito entre 

princípios (dignidade), ou ao menos direitos fundamentais (com estrutura de princípio) de 

ambas as partes (mínimo existencial). A impenhorabilidade do salário é uma regra, ancorada 

no princípio da dignidade. Se é possível satisfazer o interesse do credor de outra forma, com a 

penhora de outro bem, resolve-se a questão sem a necessidade de ponderação (esse seria o 

segundo passo referido por Lorenzetti). 

De acordo com o terceiro passo, acima citado, se há conflito entre bens não 

comparáveis, também não se aplica a ponderação. Se, por exemplo, o conflito se dá entre 

princípios (ou direitos fundamentais) não comparáveis em termos valorativos, porque um é de 

natureza existencial e outro de natureza patrimonial, não há espaço para o sopesamento, e o 

interesse existencial deve preponderar. 

Assim, é somente depois de superados esses passos que se atinge o quarto e 

último degrau a permitir a ponderação, situação em que "[...] o juiz deve considerar qual o 

melhor ponto de equilíbrio entre o que é dado a uns e o que é tirado de outros, e como 

ponderar os valores em jogo"387. 

                                                             
386 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: fundamentos de direito. Trad. Bruno Miragem e 
Claudia Lima Marques. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 216. 
387 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: fundamentos de direito. Trad. Bruno Miragem e 
Claudia Lima Marques. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 216. 
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Apesar de tudo o que se expôs a respeito da ponderação, é importante mais 

uma vez frisar que, embora estejam os juristas da atualidade vivendo uma verdadeira era da 

desordem, em contraposição à "era da ordem" kelseniana, conforme referência feita por 

Ricardo Luis Lorenzetti, principalmente por causa da permeabilidade do sistema, que 

incorpora critérios e valores provenientes de outras áreas, o juiz deve sempre começar pelo 

nível mais baixo possível, ao decidir, ou seja, deve em primeiro lugar partir da validade 

formal, de aplicação da regra por subsunção (método dedutivo), para não decidir contra a 

lei388.  

Se não encontrar soluções, ou se as soluções conflitarem com princípios e 

valores, deve o juiz buscar a coerência (é o que o mesmo autor denomina de controle de 

coerência com o restante do sistema jurídico).  

Marcelo Lima Guerra resume com as seguintes palavras o conflito que pode 

existir, na responsabilidade patrimonial, em torno dos direitos fundamentais em potencial 

conflito: 

 
Como já se viu, as restrições a direitos fundamentais não são, em 
princípio, ilegítimas. Devem, no entanto, estar voltadas à realização de 
outros direitos fundamentais e podem, por isso mesmo, estar sujeitas a 
uma revisão judicial que verifique, no caso concreto, se a limitação, 
ainda que inspirada em outro direito fundamental, traz uma excessiva 
compressão ao direito fundamental restringido. Como se tem dito 
repetidamente, a restrição ao direito fundamental é legítima se: (a) 
realizada no exato limite do indispensável à realização de outro direito 
fundamental e se (b), no caso concreto, se estabeleça que esse outro 
direito fundamental tenha maior peso que o direito restringido.389 

 

Em síntese, a ponderação é uma técnica útil e importante para o magistrado 

solucionar conflitos, ou tensões, entre normas. Não apenas de princípios, mas de toda espécie 

de norma, tal como dispõe o Código de Processo Civil de 2015. No entanto, é preciso cuidado 

redobrado para que a sua utilização, somada à dignidade da pessoa humana, não se torne uma 

permissão livre ao juiz para decidir segundo sua consciência e seu sentimento pessoal de 

justiça, divorciados do ordenamento jurídico. Além disso, não se pode jamais esquecer que a 

ponderação é uma técnica de aplicação da norma jurídica; não contém um comando aberto ao 

juiz a permitir uma decisão livre, desprendida de elementos a serem ponderados. Daí a 

afirmação referida por Humberto Ávila de que a ponderação é um instrumento de pouca 
                                                             
388 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: fundamentos de direito. Trad. Bruno Miragem e 
Claudia Lima Marques. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 360. 
389 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 165. 
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utilidade se a seu lado não estiverem presentes tais elementos. Antes, porém, de se 

examinarem referidos elementos, serão apresentadas, no tópico seguinte, algumas das críticas 

à utilização da ponderação. 

 

 

4.3 Riscos da ponderação 
 

Muitas são as críticas que vêm sendo apresentadas contra a ponderação em 

geral e, especialmente, em relação à maneira como ela foi inserida no Código de Processo 

Civil de 2015, admitindo a colisão de toda e qualquer espécie de norma, em adaptação 

grosseira, segundo os críticos, à concepção original de Alexy a respeito do sopesamento. 

No Brasil, Lênio Luiz Streck tem censurado contundentemente a ponderação. 

Segundo ele, o "calcanhar de Aquiles" da ponderação, e da teoria de Alexy, está na delegação 

ao juiz do poder de escolha, com subjetivismo, sobre como decidir:  

 
No fundo, volta-se, com a ponderação, ao problema tão criticado da 
discricionariedade, que, para o positivismo (por todos, Kelsen e Hart) 
é resolvido por delegação ao jui. Assim, também nos casos difíceis 
dos quais falam as teorias argumentativas, a escolha do princípio 
aplicável "repristina" a antiga "delegação positivista" (na zona da 
penumbra, em Hart, ou no perímetro da moldura, em Kelsen). Cabe ao 
intérprete dizer qual o princípio aplicável, isto é, tal como no 
positivismo, é tarefa (prerrogativa?) do juiz decidir nas "zonas de 
incertezas" e em face das "insuficiências ônticas" (para usar aqui uma 
expressão que faz parte do repertório que identifica a "dobra da 
linguagem" que sustenta a ausência de cisão entre hard e easy 
cases.390 

  

 

A reprovação expressada por Lenio Luiz Streck é ainda maior com relação à 

possibilidade que se tem admitido, de ponderação de regras, pois, para o autor, não é possível 

estabelecer uma metodologia para se fazer essa escolha, o que deixa ao intérprete a 

possibilidade de hierarquizar o princípio ou a regra segundo seu livre arbítrio, não restando 

assim nenhuma diferença entre o "intérprete ponderador" e o "intérprete do positivismo". E 

conclui: "Parece-me que o positivismo, neste ponto, era mais explícito. E mais sincero"391. 

                                                             
390 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 241-242. 
391 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 244. 



204 
 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em comentário a respeito do artigo 489, § 

2°, do Código de Processo Civil de 2015, manifestam igual reprovação à ponderação de 

normas, genericamente consideradas, nos seguintes termos: 

 
Ponderação no conflito de normas. A nosso ver, existe uma 
impropriedade na menção à técnica de ponderação neste dispositivo, 
que dá margem à interpretação de que toda e qualquer antinomia pode 
ser resolvida por esse meio. Tal técnica foi desenvolvida e sustentada 
para a solução dos conflitos entre direitos fundamentais e entre 
princípios constitucionais, que não se resolvem pelas regras da 
hermenêutica jurídica clássica – as quais ainda são aplicáveis às 
normas em geral. O dispositivo deve, portanto, ser interpretado no 
sentido de que se refere às normas relacionadas a direitos 
fundamentais e princípios constitucionais.392 

 

De fato, o risco de a ponderação se tornar uma ferramenta para tentar legitimar 

decisões arbitrárias existe. Jürgen Habermas, comentando não propriamente a ponderação, 

mas a figura ideal do juiz Hércules, concebida por Dworkin, observa que o magistrado é ser 

de carne e osso (muito aquém da estampa hercúlea que se pretendeu imprimir a ele) e, como 

tal, está sujeito a tomar decisões sob a influência de interesses, enfoque político, parcialidade 

ideológica e de outros fatores alheios ao Direito. Segundo ele, "juízes escolhem princípios e 

objetivos, construindo a partir daí teorias jurídicas próprias, a fim de 'racionalizar' decisões, 

isto é, dissimular preconceitos com os quais eles compensam a indeterminação do direito"393. 

Apesar das críticas que se apresentam, decisionismos têm ocorrido com ou sem 

ponderação. O problema da arbitrariedade e dos decisionismos não está na ponderação, mas 

no mau comportamento do juiz. Não se pode, assim, negar a legitimidade da técnica apenas 

porque ela pode em tese servir para o aumento de discricionariedades que já ocorrem, e 

sempre ocorreram, na prática de julgar. Deve-se buscar a diminuição de tal efeito nocivo de 

outro modo, se isso for mesmo possível.  

A ponderação, é verdade, tem o seu espaço dilatado não apenas pela 

proliferação de princípios e de direitos fundamentais contidos na Constituição, mas 

principalmente por um sistema jurídico incoerente, conforme observações feitas neste estudo 

especificamente com relação à responsabilidade patrimonial. Nesse aspecto, embora 

Habermas seja um crítico da ponderação pela falta de critérios racionais a ampará-la, 

                                                             
392 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 1156-1157. 
393 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. v. 1. 2ª ed. Trad. Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012. p. 266. 
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conforme adverte Milton Flávio de Almeida Camargo Lautenschläger394, a sua compreensão 

para o alcance de uma decisão correta apenas pode ser concebida à luz de um sistema jurídico 

coerente. O seu pensamento é assim exposto:  

 
Alexy sabe que decisões jurídicas fundamentadas pelo discurso não 
podem ser "corretas" no mesmo sentido que juízos morais válidos. "A 
racionalidade da argumentação jurídica é sempre determinada através 
das lei, portanto relativa à racionalidade da legislação. Uma 
racionalidade ilimitada da decisão jurídica pressuporia a racionalidade 
da legislação". E, enquanto esse pressuposto não for preenchido, a 
harmonia entre direito e moral, defendida por Alexy, tem uma 
desagradável consequência: ela não somente relativiza a correção de 
uma decisão jurídica, mas coloca em questão enquanto tal. Pretensões 
de validade são codificadas de modo binário, não permitindo um mais 
ou menos: "Pois o que distingue uma argumentação racional de uma 
lei irracional não é um menos e sim algo qualitativamente diferente da 
racionalidade material de uma decisão encontrada seguindo as regras 
do discurso prático racional". Para fugir a essa objeção, precisamos 
enfrentar, com Dworkin, a tarefa de uma reconstrução racional do 
direito vigente. Uma decisão jurídica de um caso particular só é 
correta, quando se encaixa num sistema jurídico coerente.395 

 

A projeção da discussão em torno do assunto para a responsabilidade 

patrimonial permite concluir que, apesar de possíveis desacertos de decisões fundadas na 

ponderação (o juiz é, como observa Habermas, de carne e osso, e a falha é inerente ao ser 

humano), não se pode desprezar a ponderação como técnica adequada para a solução de 

conflitos que são ainda mais agravados pela incoerência do sistema jurídico. 

Karl Larenz adverte que essa valoração, por meio da ponderação, não é livre: 

 
A questão é de como, e em que grau, se pode justificar esta pretensão 
mediante ponderações feitas com perspicácia e orientadas ao Direito. 
É errado pensar que o "valorar" é somente uma conduta que não é 
proporcionada por meio de ponderações racionais e, neste sentido, 
"irracional" e emocionalmente condicionada em ampla escala. Decerto 
que um tal valorar puramente "emocional" predomina, de longe, no 
dia-a-dia e dificilmente se deixa erradicar das discussões políticas, 
nem sequer das salas de audiência. Mas a tarefa do jurista é 
precisamente a "materialiazação" das valorações. Incumbe-lhe, por 
isso, um valorar ligado a princípios jurídicos com a ajuda de um 
pensamento "orientado a valores", como acima dissemos.396 

                                                             
394 LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de Almeida Camargo. Contornos teóricos do ativismo judicial em 
matéria contratual. Tese. Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. 
São Paulo, 2015. p. 79. 
395 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. v. 1. 2ª ed. Trad. Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012. p. 289. 
396 LARENZ, Karl.  Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7ª ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2014. p. 410. 
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A análise da impenhorabilidade ou penhorabilidade do salário, como se disse, 

constitui uma evidência do que se afirma neste texto. Sob a vigência do Código de Processo 

Civil de 1973, o salário era impenhorável. Mesmo assim, inúmeras eram as decisões que o 

consideravam penhorável, em flagrante desrespeito à regra legal, porém respeitando outras 

normas do ordenamento jurídico, tais como os direitos contrapostos mais relevantes do credor 

se confrontados com os do executado-devedor. Pois bem, ponderação (ou ao menos 

"flexibilização") já havia nas decisões concernentes a esse assunto. 

Com o advento do novo Código de Processo Civil, a orientação da lei mudou 

completamente. O salário passou a ser penhorável sempre para a satisfação de dívida de 

natureza alimentar, independentemente de seu valor, e também passou a ser penhorável a 

parte excedente a cinquenta salários mínimos, para qualquer espécie de dívida, alimentar ou 

não. A incoerência continua, pois, tal como estabelecido, o ordenamento jurídico ignora 

direitos fundamentais existenciais do credor. Não faz o menor sentido (e contraria o 

ordenamento jurídico) a proteção ao sujeito que ganha salário de elevado valor (inferior aos 

cinquenta salários mínimos) se o seu credor está à míngua, muitas vezes causada pelo próprio 

devedor. Continuará havendo ponderação, e o limite estabelecido na lei, embora válido (e essa 

é uma questão político-legislativa), será flexibilizado em face de circunstâncias autorizadoras 

reveladas no caso concreto.  

Foge do escopo do presente estudo aprofundar a discussão jurídico-filosófica 

em torno da ponderação, tarefa mais indicada aos estudiosos da filosofia. Saudável ou nociva, 

a ponderação consta do ordenamento jurídico, agora expressamente, no Código de Processo 

Civil. É necessário compreendê-la, no âmbito da responsabilidade patrimonial, bem como 

perscrutar em que circunstâncias e com base em quais elementos ela tem acolhida. 

Em suma, as críticas que lhe são dirigidas, especialmente aquelas que invocam 

a possibilidade de arbitrariedades e decisionismos, são relevantes; porém, subjetivismos e 

decisionismos acontecem independentemente da ponderação. Frequentes são as decisões que 

contrariam textos expressos de lei, sem fundamentação, apenas com base no sentimento 

pessoal de justiça do julgador. São patologias inerentes à aplicação do Direito.  

Além disso, independentemente da corrente filosófica mais adequada, as 

diferentes compreensões em torno de uma mesma realidade são indissociáveis da ciência 

jurídica. Da mesma forma o são os erros do Poder Judiciário. Esta é a verdade. 

A ponderação que se propõe neste trabalho, quanto à responsabilidade 

patrimonial, é bom frisar mais uma vez, não equivale a uma licença ampla e ilimitada ao 
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julgador para considerar penhorável um bem impenhorável, ou o oposto, estender a 

impenhorabilidade a bens legalmente considerados penhoráveis, segundo o seu livre arbítrio. 

Não é esta a asserção preconizada. Como se disse, a lei considera alguns bens impenhoráveis 

e outros penhoráveis já levando em conta a dignidade da pessoa humana e outros direitos 

fundamentais, como a moradia, a propriedade. Portanto, a lei deve ser respeitada. 

Destarte, apenas em casos excepcionais, em que as peculiaridades do caso 

concreto acusem uma "incompatibilidade entre a hipótese da regra e sua finalidade 

subjacente", conforme palavras acima transcritas de Humberto Ávila 397 , é possível a 

intervenção judicial no sentido de aplicar-se a ponderação, levando-se em conta os interesses 

envolvidos. Apesar dessa condição de excepcionalidade na aplicação da ponderação nessa 

seara, é bom registrar que o número de casos excepcionais não é tão inexpressivo assim, dada 

a incoerência legislativa nesse tema e também pelo fato de não se haver desenvolvido uma 

teoria consistente da impenhorabilidade adaptada a essa interferência relativamente recente da 

Constituição Federal nas relações privadas. 

Por fim, cumpre observar que a ponderação mais adequada não é aquela 

propugnada por Alexy, por meio de fórmulas matemáticas com atribuição de peso aos 

princípios conflitantes, mas sim a ponderação argumentativa. A esse respeito, Virgílio Afonso 

da Silva já advertiu sobre a impossibilidade de substituir a argumentação jurídica por modelos 

matemáticos e geométricos 398 . Para ele, "[...] mais importante que buscar fórmulas 

matemáticas é a busca de regras de argumentação, critérios de valoração ou a fundamentação 

de precedências condicionadas"399. 

Com efeito, embora as fórmulas matemáticas apresentem aparência de solidez, 

fato que em tese contribui para a minimização do desconforto dos jurisdicionados com 

possíveis decisionismos, a segurança que elas sugerem é apenas fictícia. Carlos Blanco de 

Morais explana que a fórmula matemática também é passível de ser manipulada pelo 

intérprete, pois a fixação dos pesos pode variar de acordo com a ideologia ou a pré-

compreensão jurídico-filosófica de cada um, ou seja, um mesmo caso pode ter soluções 

diversas conforme o peso atribuído a cada princípio em conflito400. 

  
                                                             
397 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 147. 
398 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. p. 176. 
399 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. p. 176. 
400 MORAIS, Carlos Blanco de. Curso de direito constitucional: teoria da Constituição em tempo de crise 
do Estado Social. t. 2. v. 2. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. p. 683. 
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4.4 A proporcionalidade e a razoabilidade 

 

O artigo 8° do Código de Processo Civil de 2015 determina que o juiz, ao 

aplicar o ordenamento jurídico, 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 eficiência401. 

Assim, além da ponderação de normas conflitantes, a nova lei processual 

impõe ao julgador o respeito à proporcionalidade e à razoabilidade, examinadas neste tópico 

Antes, porém, cumpre registrar o seguinte, a respeito da dignidade mencionada 

no supracitado artigo de lei: o Código de Processo Civil de 1973, diferentemente do atual, não 

fez absolutamente nenhuma menção à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus 

artigos. As poucas vezes em que utilizou a palavra dignidade, foi para vigiar a dignidade da 

justiça e não a da pessoa (artigos 125, inciso III, 599, inciso II e 600, caput).  

Portanto, o artigo 8° do novo Código processual corrobora tudo aquilo que vem 

sendo minudado no presente estudo, de que a dignidade da pessoa, em razão da Constituição 

Federal, tornou-se extremamente relevante na aplicação do ordenamento jurídico, embora 

deva ser bem abalizada a sua intromissão no âmbito do direito privado, e também no direito 

processual, principalmente quando ela pode ser evocada tanto por uma quanto por outra parte, 

com interesses contrapostos. 

Feita esta observação, apresentam-se a seguir algumas reflexões sobre a 

razoabilidade  e a proporcionalidade, consideradas princípios por alguns, regras por outros e, 

ainda, postulados (ou metanormas – ou normas de segundo nível), conforme concepção 

assumida por Humberto Ávila, já referida. 

Luiz Carlos Branco afirma existirem muitas semelhenças entre a 

proporcionalidade e a razoabilidade, embora suas origens sejam distintas (a razoabilidade 

nasceu de elaboração jurisprudencial anglo-saxônica, enquanto a proporcionalidade na 

Alemanha e Suiça)402. Em seguida, assenta que o princípio da proporcionalidade visa a 

                                                             
401 Conforme rememoram Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, o Projeto de Lei, inicialmente, 
referia-se aos princípios e garantias referidos e também à impessoalidade e à moralidade. Estas foram 
substituídas, na Câmara dos Deputados, pela proporcionalidade (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria 
de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 
210). 
402 BRANCO, Luiz Carlos. Equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2ª ed. Campinas: Millennium, 2012. 
p. 87. 
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garantir que não haja o aniquilamento de um direito fundamental quando conflitar com outro, 

assegurando-se sempre o seu núcleo essencial (ponderação). 

Independente da designação da proporcionalidade como regra, princípio ou 

postulado, a maior parte da doutrina a decompõe em três critérios instrumentais (ou 

subprincípios). São eles: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido 

estrito)403.  

A adequação diz respeito à conformação daquilo que é estabelecido pela 

norma para a proteção de um direito fundamental com o fim colimado pela Constituição. 

Virgílo Afonso da Silva resume a explicação da adequação com a seguinte indagação: "A 

medida adotada é adequada para fomentar a realização do objetivo perseguido?"404. Se 

afirmativa a resposta, considera-se atendido tal critério; do contrário, não. 

A necessidade, também conhecida como "princípio da exigibilidade", por sua 

vez, não está ligada à urgência como à primeira vista pode parecer indicar a expressão. Pelo 

critério da necessidade, examina-se, comparativamente, se uma determinada medida estatal é 

efetivamente necessária levando-se em outra outras medidas possíveis que poderiam ser 

adotadas para almejar um mesmo fim. Se existem outros mecanismos, distintos de uma 

determinada medida, que têm possibilidade de alcançar um mesmo fim, porém, sem agredir 

com a mesma intensidade direitos fundamentais, então aquela medida não é necessária.  

No âmbito da responsabilidade patrimonial, o critério da necessidade 

exterioriza-se no artigo 805 do Código de Processo Civil de 2015, assim disposto: "Quando 

por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo 

modo menos gravoso para o executado"405. O parágrafo único deste artigo permite ao 

executado, em tais situações, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena 

de manutenção dos atos executivos já determinados. 

Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito recomenda perquirir, após a 

verificação do atendimento, pela norma, de sua adequação e necessidade em relação ao 

                                                             
403 Virgílo Afonso da Silva afirma que a proporcionalidade não é princípio pois não se exige a sua aplicação na 
maior medida possíve diante das circunstâncias fáticas do caso concreto. Nomeá-la de "maxima da 
proporcionalidade", como fazem alguns, também não é o mais adequado, pois daria a ideia de recomendação, o 
que não é o caso. Assim, a sua preferência foi por considerá-la regra; mas não uma regra como as outras, de 
conduta, e sim uma regra acerca da aplicação de outras regras, fato que autoriza a alguns autores denominá-la de 
"regra de tipo especial". Apesar de o autor não considerar que haja um certo ou um errado nesse âmbito, admite 
como aceitável a solução encontrada por Humberto Ávila - de considerá-la postulado - apesar de inicialmente ter 
sustentado sua condição de regra (SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, 
restrições e eficácia. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 168-169). 
404 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. p. 170. 
405 No mesmo sentido era o artigo 620 do Código de Processo Civil de 1973. 
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objetivo a ela subjacente, se, nas palavras de Canotilho, "[...] a intervenção é proporcional à 

'carga coactiva' da mesma"406. A proporcionalidade em sentido estrito é atendida se há justa 

medida dos meios em relação ao fim, o que se faz, também de acordo com  Canotilho, "[...] 

mediante um juízo de ponderação [...]"407. Deve o aplicador da norma proceder a um 

sopesamento das vantagens e desvantagens entre os meios e o fim. A sua função seria a de 

exercer uma espécie de controle da  "sintonia fina", a indicar a justeza da solução conferida 

pela norma408.  

Assim, a proporcionalidade, conforme sintentiza Virgílio Afonso da Silva, 

funciona para controlar a aplicação dos princípios como mandamentos de otimização, 

incluindo-se o conflito entre direitos fundamentais, definidos no caso concreto a partir da 

relação entre diversas variáveis409. Parece assim que, apesar de inúmeros esforços doutrinários 

de estabelecer uma diferenciação, a proporcionalidade e a ponderação estão intimamente 

ligadas. 

Quanto à razoabilidade, Humberto Ávila afirma que o seu cabimento tem lugar 

na interpretação dos fatos descritos em regras jurídicas. Segundo ele "[...] uma regra não é 

aplicável somente porque as condições previstas em sua hipótese são satisfeitas. Uma regra é 

aplicável a um caso se, e somente se, suas condições são satisfeitas e sua aplicação não é 

excluída pela razão motivadora da própria regra ou pela existência de um princípio que 

institua uma razão contrária"410.  

Segundo o mesmo autor, as principais acepções da razoabilidade, entre tantas, 

são as seguintes: a) de diretriz a exigir uma relação das normas gerais com as individualidades 

do caso concreto; b) de diretriz "[...] que exige uma vinculação das normas jurídicas com o 

mundo ao qual elas fazem referência, seja reclamando a existência de um suporte empírico e 

adequado a qualquer ato jurídico, seja demandando uma relação congruente entre a medida 

adotada e o fim que ela pretende atingir"; e c) de diretriz que exige uma "relação de 

equivalência entre duas grandezas"411. 

                                                             
406 CANOTILHO,  J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 
2003. p. 270. 
407 CANOTILHO,  J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 
2003. p. 270. 
408 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO. Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 10ª ed. São 
Paulo: Saraiva. 2015. p. 227. 
409 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. p. 206. 
410 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 197. 
411 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 194. 
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A proposta apresentada por Ávila é de utilização da razoabilidade como 

harmonização do geral com o individual (equidade), ou seja, investiga-se se as circunstâncias 

do fato estão mesmo dentro da normalidade a permitir a aplicação da norma geral. A 

razoabilidade, diversamente da proporcionalidade, não impõe a verificação da relação 

existente entre um meio e um fim (adequação e necessidade), mas se os fatos, por suas 

especificidades, não estariam fora do alcance da regra412. 

Parece haver certo embaralhamento tanto da ponderação, quanto da 

proporcionalidade e também da razoabilidade. O juiz pode muitas vezes, ainda que adotado o 

critério de diferenciação de Humberto Ávila, na mesma decisão, ter de se valer da 

razoabilidade (que exige a análise das particularidades individuais), da proporcionalidade 

(análise entre meio e fim da norma) para com isso, aplicar a ponderação413. Exatamente por 

essa razão, afirma-se que a ponderação é estruturada pela proporcionalidade. Nelson Nery 

Junior refere-se ao princípio da proporcionalidade como também sendo denominado de "lei da 

ponderação"414. Proporcionalidade e ponderação caminham lado a lado. E a razoabilidade não 

se distancia delas, sendo comum a afirmação de que, na ponderação de valores que se chocam 

"[...] aquele mais pesado significa o mais razoável" (Weighing More = Being More 

Reasonable Than)415. 

Virgílio Afonso da Silva, no entanto, que confere à proporcionalidade a 

condição de regra, frisa a necessidade de distinção entre ela e o sopesamento (ponderação) e 

denuncia que não raras vezes é usada uma no lugar da outra. Para ele se um direito 

fundamental é restringido por força de uma regra infraconstitucional, a questão deve ser 

solucionada com a regra da proporcionalidade (processo de controle de constitucionalidade da 

lei), enquanto, se não houver regra infraconstitucional mas apenas princípios conflitantes, 

opera-se a ponderação e não a proporcionalidade416. 

                                                             
412 Afirma o autor: "O postulado da proporcionalidade não se identifica com o da razoabilidade: esse exige, por 
exemplo, a consideração das particularidades individuais dos sujeitos atingidos pelo ato de aplicação concreta do 
Direito, sem qualquer menção a uma proporção entre meios e fins" (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: 
da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 208). 
413 Carlos Blanco de Morais afirma que a proporcionalidade é um "[...] princípio sujeito a um teste de 
ponderação, através do qual se afere, no plano argumentativo, se os bens que se visa acautelar com a restrição a 
um direito têm, no concreto, maior 'peso' do que a dimensão do sacrifício imposto ao bem jurídico que constitui 
o objeto desse direito" (MORAIS, Carlos Blanco de. Curso de direito constitucional: teoria da Constituição 
em tempo de crise do Estado Social. t. 2. v. 2. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. p. 478). 
414 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 5ª ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1999. p. 64. 
415 VASCONCELLOS, Fernando Andreoni.  Hermenêutica jurídica e derrotabilidade. Curitiba: Juruá, 2010. 
p. 43. 
416 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. p. 178-179. 
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A clareza é importante em qualquer ciência, inclusive no Direito. São, assim, 

louváveis os esforços doutrinários que visam à distinção entre uma e outra figura, porém, a 

análise de um caso concreto muitas vezes não se apresenta com elementos tão límpidos a 

proporcionar o didatismo que se constrói doutrinariamente. As ideias de ponderação e de 

proporcionalidade têm ínsitas a necessidade de comparação, de sopesamento, de equilíbrio. 

Assim, numa única situação pode ser possível a aplicação da ponderação de princípios e, 

consequentemente, de regras concretizadoras dos princípios, ainda que se atribua a essa 

segunda operação a denominação de proporcionalidade. A propósito, Canotilho esclarece que, 

apesar de o princípio da proporcionalidade ser aplicável normalmente às restrições, liberdades 

e garantias por atos dos poderes públicos, o domínio lógico de sua aplicação alcança conflitos 

de bens jurídicos de qualquer espécie417. 

A constatação da validade do que se afirma pode ser alcançada a partir da 

análise da impenhorabilidade do salário até o montante de cinquenta salários mínimos (regra 

concretizadora do princípio da dignidade humana, pois o salário tem natureza alimentar). A 

regra é constitucional; promove a dignidade humana e, nesse sentido, irrepreensível. Porém, a 

proteção pode ser excessiva se, em face das especificidades do caso concreto, houver a 

demonstração de que sua aplicação fere direitos tão relevantes quanto aqueles que motivaram 

a criação daquela regra. Deve o julgador compreender que não pode aplicar uma regra que se 

torna injusta em face do caso concreto. E não apenas injusta, mas também inconstitucional 

por violar direitos e garantias fundamentais mais urgentes ou relevantes se comparados com 

aqueles protegidos pela regra. Não há, no entanto, necessidade de extirpar a regra do 

ordenamento jurídico, mas de interpretá-la conforme a Constituição Federal. Há uma espécie 

de inconstitucionalidade circunstancial da regra418. 

Friedrich Müller acentua a valorização do caso concreto. Para ele, a produção 

da norma efetivamente se consolida a partir da decisão jurídica individual (norma de decisão), 

ou seja, o jurista necessita obviamente dos "dados linguísticos" contidos no ordenamento 

                                                             
417 CANOTILHO,  J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 
2003. p. 272. 
418 Ana Paula de Barcellos observa o seguinte nesse sentido: "É possível cogitar de situações nas quais um 
enunciado normativo, válido em tese e na maior parte de suas incidências, ao ser confrontado com determinadas 
circunstâncias concretas, produz uma norma inconstitucional. Lembre-se que, em função da complexidade dos 
efeitos que pretendam produzir e/ou da multiplicidade de circunstâncias de fato sobre as quais incidem, também 
as regras podem justificar diferentes condutas que, por sua vez, vão dar conteúdo a normals diversas. Cada uma 
dessas normas opera em um ambiente fático próprio e poderá ser confrontada com um conjunto específico de 
outras incidências normativas, justificadas por enunciados diversos. Por isso, não é de estranhar que 
determinadas normas possam ser inconstitucionais em função desse seu contexto particular, a despeito da 
validade geral do enunciado do qual derivam" (BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e 
atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 231-232). 
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jurídico ("programa normativo"), mas também precisa dos dados reais419. Müller enfatiza a 

indispensabilidade de o juiz submeter os fatos a um duplo exame: o primeiro no sentido de 

verificação se os fatos reais continuam relevantes para o programa normativo e, o segundo, se 

são compatíveis com o conteúdo do programa normativo. Sendo afirmativas as respostas, 

então os fatos "[...] podem ser justificadamente incorporados na decisão"420. Desde que 

presente fundamentação clara a respeito. 

Friedrich Müller arremata afirmando que "os operadores do direito que devem 

decidir casos complexos já trabalham dessa maneira na prática, mas isso não foi dito pelas 

teorias traidicionais"421. 

Convém, por fim, ressaltar que a proporcionalidade e a razoabilidade estão 

referidas expressamente no mesmo artigo 8°, do Código de Processo Civil de 2015, que 

também impõe ao juiz a determinação de atender aos fins sociais e às exigências do bem 

comum, ao aplicar o ordenamento jurídico. O texto ratifica, nessa parte, o que já determinava 

o artigo 5° da de Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro422. 

Feitas todas essas considerações sobre a ponderação, proporcionalidade e 

razoabilidade, impende fazer referência aos elementos normalmente relevantes para a 

implementação desta técnica no âmbito da responsabilidade patrimonial. 

 
 
 

4.5 Elementos de ponderação 
 

 

Conforme referência já feita, a ponderação – ou sopesamento – pode ser 

aplicada em relação a princípios, valores, interesses juridicamente relevantes e até regras423, 

mas, para tanto, é necessário estruturá-la com elementos, a partir dos quais se desenvolvem a 

argumentação e a fundamentação da decisão. A ponderação é uma técnica que não pode ser 

                                                             
419 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes do 
direito. Trad. Dimitri Dimoulis, Gilberto Bercovici, Peter Naumann et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. p. 162. 
420 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes do 
direito. Trad. Dimitri Dimoulis, Gilberto Bercovici, Peter Naumann et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. p. 162. 
421 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes do 
direito. Trad. Dimitri Dimoulis, Gilberto Bercovici, Peter Naumann et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. p. 162. 
422 Art. 5o  Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. 
423 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 185. 
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utilizada com vagueza, imprecisão e abstração, ou simplesmente mediante a invocação remota 

da dignidade humana, como vêm procedendo alguns juízes 424 . Tal conduta deve ser 

rigidamente combatida, pois implica em decisionismos, em insegurança generalizada, com 

riscos significativos de injustiças e abusos, contribuindo apenas para a desarmonia, para a 

instabilidade social e econômica. 

Por essa razão, impõe-se a ponderação como uma técnica excepcional, a ser 

utilizada criteriosamente em casos especiais e sempre mediante judiciosa argumentação, que 

leve em consideração todos os elementos fáticos e jurídicos relevantes a justificar a superação 

ou ponderação da regra infraconstitucional. 

Os elementos são inúmeros e variam conforme o caso concreto. Alguns deles 

já foram referidos, de forma esparsa, ao longo do presente estudo. O presente tópico não tem a 

pretensão de esgotá-los, o que seria impossível em face das inúmeras peculiaridades e 

variáveis atinentes ao caso concreto, mas apenas a de enunciar aqueles considerados 

principais, por serem os mais comuns no conflito entre direitos fundamentais na relação 

crédito-débito que envolva pessoa natural. Portanto, é preciso que fique clara a intenção deste 

trabalho, no sentido de examinar a responsabilidade patrimonial e a ponderação focadas na 

pessoa natural, pois a noção de mínimo existencial é compatível apenas com ela. No entanto, 

não podem ser desprezados eventuais outros conflitos de interesses que envolvem pessoas 

jurídicas, que poder ser objeto de aprofundamento em outra oportunidade. 

De acordo com o que foi examinado ao longo deste estudo, há direitos 

fundamentais que são vinculados à existência da pessoa, assim como há aqueles jungidos a 

interesses patrimoniais, como a propriedade. Em princípio, os interesses patrimoniais 

sucumbem se conflitados com os existenciais. Entretanto, nem sempre é possível alcançar, a 

partir da análise direta e isolada das regras de impenhorabilidade, uma conclusão segura a 

respeito da natureza do interesse tutelado. As regras vigentes sobre impenhorabilidade são 

falhas, contraditórias e têm potencial para ferir direitos fundamentais mais relevantes do que 

aqueles por elas supostamente abrigados quando aplicadas ao caso singular. Márcio Manoel 

Maidame apontou, por exemplo, que a impenhorabilidade da mansão e do salário alto 

engendram situações injustas porque muitas vezes o devedor vale-se de um escudo protetor 

                                                             
424 Conforme observa Antonio Junqueira de Azevedo, a concretização da dignidade "exige também o respeito às 
condições mínimas de vida", referindo-se às condições materiais de vida (Caracterização jurídica da dignidade 
da pessoa humana. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 797: 11-26, 2002). Mas o seu 
emprego deve ser feito com cuidado, pois, como se asseverou no início do presente estudo, se mal empregada, a 
dignidade pode ser utilizada como fundamento para qualquer tipo de pretensão.  
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baseado em regras infraconstitucionais, em flagrante prejuízo do credor, que experimenta um 

sacrifício desproporcional em favor de preservar o patrimônio do executado425. 

No passado, tentou-se criar no Brasil um limite de valor para a proteção ao 

bem de família legal, mas a investida não prosperou. Não obstante tal fato, algumas decisões 

vêm admitindo a penhora do bem de família de alto valor com fundamento remoto em direitos 

fundamentais que são desrespeitados em função de tal regra. Não se ignora que tal movimento 

é perigoso, e pode gerar decisionismos, pois um juiz pode considerar um imóvel de alto valor 

e outro juiz compreender diferentemente a mesma realidade. O que é alto valor? O que é 

mansão? As ponderações que vêm sendo feitas têm sido desequilibradas, descuidadas, por não 

observarem com rigor os elementos autorizadores da medida. 

Rigorosamente, se a lei não distingue, recomenda a hermenêutica, não cabe ao 

intérprete distinguir. Mas essa distinção (ponderação) tem sido feita porque a lei, como se 

disse, é imperfeita. Enquanto não se criam leis mais coerentes e sintonizadas com os direitos 

fundamentais, os juízes têm de se valer da ponderação para aplicar o ordenamento jurídico. 

Parece não haver outra saída. Os riscos de arbitrariedades e decisionismos não podem 

justificar a aplicação às cegas das regras infraconstitucionais sobre penhorabilidade e 

impenhorabilidade se, no caso concreto, elas acabam por ferir direitos ou princípios de maior 

relevo e até implicando em inconstitucionalidades circunstanciais.  

Por essa razão, é fortemente recomendável que os estudiosos da atualidade 

envidem esforços para construir uma nova teoria sobre as impenhorabilidades, conforme 

sugeriu Fredie Didier Júnior426. Parece-nos que seria conveniente conceder alguma margem 

expressa ao juiz para permitir o julgamento expresso com equidade, desde que presentes 

certos requisitos. Com relação ao bem de família, por exemplo, a solução mais adequada seria 

a de criação de um limite máximo de valor do bem imóvel, tal como se tentou implementar, 

sem êxito, num passado relativamente recente, para evitar situações esdrúxulas de proteção 

indevida ao executado. 

Quanto ao salário, o Código de Processo Civil de 2015 mudou a orientação 

anterior, que determinava a sua impenhorabilidade, e passou a admitir a sua constrição 

somente da parte excedente a determinado valor (cinquenta salários mínimos) ou, 

independentemente de limite de valor, se a penhora for feita para assegurar o recebimento de 

crédito de natureza alimentar. Referida regra também pode padecer de inconstitucionalidade 
                                                             
425 MAIDAME, Márcio Manoel. Impenhorabilidade e direitos do credor. Curitiba: Juruá, 2011. p. 140. 
426 DIDIER JUNIOR, Fredie. Subsídios para uma teoria das impenhorabilidades. Revista de Processo. São 
Paulo: Editora RT, v. 174, p. 30-50, agosto 2009. 
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circunstancial se confrontada com a situação do cidadão que aufere elevadíssimo salário 

(porém, inferior ao teto de cinquenta salários mínimos) mas não cumpre obrigação modesta 

de saldar dívida de pequeno valor a pessoa, por exemplo, gravemente adoentada ou miserável. 

 Em tais conjunturas, o juiz vem operando e continuará a se valer da 

ponderação, ainda que tal procedimento importe, como se disse, em graves riscos de 

insegurança jurídica. Assim acontecerá porque o novo Código de Processo Civil, nessa parte, 

está equivocado. O desacerto legislativo não advém da não concordância do autor do presente 

estudo com a escolha feita pelo legislador (questão político-legislativa), mas sim de sua 

dissintonia com a própria Constituição Federal. Da mesma forma, se o executado é devedor 

de alimentos, embora a regra autorize a penhora do salário, é evidente que a constrição não 

pode incidir sobre a integralidade dos proventos, apesar de a lei não conter nenhuma ressalva 

nesse sentido. Deveria a regra ter previsto um percentual do salário passível de penhora 

mesmo nos casos de execução de alimentos, pois o alimentante também não pode ficar 

privado do indispensável à sua subsistência. 

Assim, a minimização de tais riscos (decisionismos) depende de um trabalho 

mais consciente do Poder Legislativo, assim como de sua presença para atender aos reclamos 

constitucionais, criando regras menos suscetíveis a desordens, incongruências e 

inconstitucionalidades flagrantes e injustificáveis. Para registrar tal ideia de maneira mais 

direta, convém externá-la por meio de um exemplo: o valor atual do salário mínimo é de 

oitocentos e oitenta reais. Um indivíduo que aufere, como proventos, o equivalente a 

cinquenta salários mínimos, colhe todo mês quarenta e quatro mil reais. Trata-se de 

remuneração extraordinariamente alta para a realidade brasileira. Supondo-se uma família 

composta por dois cônjuges que amealhem, separadamente, essa mesma quantia, o casal 

acaba percebendo oitenta e oito mil reais mensais. Tais valores ultrapassam sobeja e 

escancaradamente o mínimo existencial; da mesma forma, a dignidade como fundamento 

remoto não ampara tal escolha da regra infraconstitucional, principalmente se do outro lado 

da relação crédito-débito houver um credor, também "proprietário" e também titular de 

direitos fundamentais, que vive em condição de penúria. Como pode a lei admitir que um 

casal deixe, por exemplo, de quitar um empréstimo de dez mil reais, mesmo com um salário 

extraordinário, com fundamento na impenhorabilidade dos proventos? Se o credor é pessoa 

natural, com parcos recursos e situação de vida precária, o absurdo torna-se ainda mais 

latente. 

A impossibilidade de se alcançar uma decisão sempre adequada e conforme o 

ordenamento jurídico, apenas por meio da aplicação das regras infraconstitucionais, decorre 
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do fato de que alguns bens considerados penhoráveis apenas por sua natureza, como, por 

exemplo, o dinheiro aplicado em caderneta de poupança, em relação à parte que excede a 

quarenta salários mínimos, pode servir para proteger direito fundamental existencial, como a 

saúde precarissima do executado, a revelar em certas circunstâncias um interesse até superior 

ao da moradia a que ele teria direito, por força da impenhorabilidade do bem de família. 

Assim, o exame da fundamentalidade do direito não é suficiente porque 

direitos fundamentais contrapõem-se entre si com frequência. O critério da existencialidade 

ou patrimonialidade, embora útil, também pode ser inócuo ou ineficaz, se analisado à luz das 

regras infraconstitucionais, pois o patrimônio, em certas circunstâncias, fundamenta a 

dignidade ou direitos fundamentais existenciais (como o bem de família, apoiado no direito 

fundamental social à moradia). A subtração de bens do patrimônio do executado, 

considerados penhoráveis pela lei, pode ferir direitos fundamentais existenciais seus. De outro 

lado, não se deve desprezar a situação jurídica do credor, também titular de direitos 

fundamentais. 

Não se resolvem, entretanto, os potenciais conflitos à base de fórmula, tal 

como preconizado por Robert Alexy, porque os pesos envolvidos não se mensuram com 

números. Há necessidade de argumentação e justificativa em torno dos valores protegidos 

pelo ordenamento jurídico, assim como dos fatos envolvidos no caso concreto. 

Karl Larenz, a respeito da ponderação ou sopesamento, formula advertência, 

no mesmo sentido do que se vem afirmando nesse estudo, nos seguintes termos: 

 
Mas "ponderar" e "sopesar" é apenas uma imagem; não se trata de 
grandezas quantitativamente mensuráveis, mas do resultado de 
valorações que – nisso reside a maior dificuldade – não só devem ser 
orientadas a uma pauta geral, mas também à situação concreta em 
cada caso. Que se recorra pois a uma "ponderação de bens no caso 
concreto" é na verdade, como se fez notar, precisamente consequência 
de que não existe uma ordem hierárquica de todos os bens e valores 
jurídicos em que possa ler-se o resultado como numa tabela.427 

 

Assim, a ponderação sobressai-se, em grande parte, por causa das 

peculiaridades do caso concreto. Não apenas por elas, pois há outras razões que justificam a 

necessidade de sua aplicação pelo juiz, como as incongruências e contradições apontadas do 

ordenamento jurídico, além das denominadas inconstitucionalidades circunstanciais, também 

já referidas brevemente. 

                                                             
427 LARENZ, Karl.  Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7ª ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2014. p. 575-576. 
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A seguir, são enunciados os elementos mais relevantes que podem interferir na 

forma de efetivação da responsabilidade patrimonial ou na sua frustração, em respeito a 

direitos e interesses preponderantes. 

 

 

4.5.1 Análise subjetiva da situação do executado-devedor e do exequente-credor 
 

 

Apesar de a legislação infraconstitucional dispor a respeito da impenhorabilidade 

de uma série de bens de propriedade do executado, para preservação da sua dignidade ou de 

um mínimo indispensável à sua sobrevivência (mínimo existencial), tais disposições não são 

suficientes para esgotar a temática. Há circunstâncias que justificam a flexibilização de tais 

regras, por meio da ponderação, em respeito a interesses mais relevantes protegidos 

constitucionalmente, conforme examinado e, além disso, a lei não contempla todas as 

hipóteses de proteção a pessoas que estejam em condições especiais de vulnerabilidade, 

formando uma espécie de vácuo legislativo. 

A flexibilização é uma via de mão dupla; ou seja, tanto pode servir para beneficiar 

o executado, estendendo a impenhorabilidade a certos bens que lhe são caros e importantes 

para a sua subsistência (apesar da penhorabilidade prevista em lei), quanto para afastar a regra 

de impenhorabilidade se, pela análise dos demais elementos do caso concreto, justificar-se tal 

medida. 

O executado não pode ser reduzido à condição de miserabilidade se excutidos os 

seus bens; tampouco pode ser tratado com desigualdade. Logo, se as circunstâncias do caso 

indicarem a necessidade de uma proteção maior do que aquela conferida pela lei, em atenção 

à sua dignidade, em respeito à sua moradia ou à manutenção de sua saúde e subsistência, por 

exemplo, a decisão deverá atentar para tais especificidades e assim lhe conferir proteção. 

A título de exemplificação, se o executado, pessoa natural, padece de doença 

grave e recursos são necessários para seu tratamento de saúde, ainda que ele seja devedor e 

executado em ação de alimentos, não se poderá penhorar indiscriminadamente o seu salário, 

apesar de o novo Código de Processo Civil prever tal possibilidade. A proteção da saúde e, 

consequentemente, da vida, sob risco em face da doença, precede ou ao menos está no mesmo 

patamar do crédito de natureza alimentar. A propósito, se o alimentante falece, a situação do 

alimentando tende a se tornar ainda pior, pois a sua chance de percepção de alimentos daquela 

fonte se esvai definitivamente. 
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Essa é uma concepção nova do direito privado, com a qual os juristas da 

atualidade ainda não se sentem plenamente confortáveis; com efeito, a ideia de proteção do 

mínimo existencial, no âmbito privado, ou de atenção à vulnerabilidade em que se encontram 

algumas pessoas naturais provoca certa apreensão porque, tradicionalmente, o direito privado 

sempre buscou a proteção do interesse individual, reservando ao interesse social apenas um 

papel secundário – ou de limites à liberdade de contratar e ao exercício de certos direitos, 

como a propriedade.  

Claudia Lima Marques e Bruno Miragem, a propósito, observam que a expressão 

alemã "direito privado solidário", à primeira vista, parece contraditória e até utópica se 

observada à luz da realidade brasileira, pois as modificações por que vem passando o direito 

privado estão mais escoradas nos princípios da igualdade e liberdade do que propriamente no 

da fraternidade428. 

Os aspectos existenciais e os valores que primam pela preservação da vida devem 

predominar quando confrontados com o interesse do credor que não sofre abalo da mesma 

natureza se o recebimento do crédito não se implementar. Assim, a caderneta de poupança do 

enfermo que padece de doença grave, por exemplo, ainda que supere o montante de quarenta 

salários mínimos previsto em lei, pode merecer tutela extensiva com fundamento na 

solidariedade, na fraternidade, na dignidade, na preservação da saúde e da vida. Ainda que 

não exista previsão legal nesse sentido. Aliás, ainda que o Código de Processo Civil discipline 

a matéria contrariamente ao entendimento aqui explicitado e desenvolvido. 

Pietro Perlingieri critica os civilistas por não aprofundarem essa temática 

concernente às situações existenciais e afirma que "[...] Das duas, uma: ou se tenta individuar, 

no âmbito do sistema, técnicas que, apesar de terem surgido por razões diversas, sejam 

idôneas para a tutela destes valores, ou se deve afirmar com decisão que o sistema processual 

não é legítimo constitucionalmente, porque não consegue tutelar interesses primários, 

constitucionalmente relevantes"429. O presente estudo preconiza a harmonização entre as duas 

alternativas referidas por Perlingieri, em princípio excludentes entre si; ou seja, por causa da 

necessidade de preservação de valores constitucionais, as normas processuais 

infraconstitucionais devem ser interpretadas conforme a Constituição, ponderando-se os 

interesses em conflito, por meio da superação ou sopesamento de regras, a fim de que a 

integridade do ordenamento seja preservada. 
                                                             
428 MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 2ª 
ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 29. 
429 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3ª ed. Trad. Maria 
Cristina De Cicco. Rio de Janeiro-São Paulo-Recife: Renovar: 2007. p. 156-157. 
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A saúde do devedor (ou do credor), em face de todos esses argumentos, pode ser 

de extrema valia no julgamento do caso concreto, não apenas no que diz respeito à integridade 

física, mas também quanto à psíquica. 

Da mesma forma, e pelas mesmas razões, o deficiente também deve ter tratamento 

diferenciado, não apenas, mas inclusive, na responsabilidade patrimonial. O artigo 8°, do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015), por exemplo, 

impõe ao Estado o dever de assegurar ao deficiente, com prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à habitação, à educação, ao lazer, entre outros430. 

Está bastante claro, no referido Estatuto, a prioridade com que devem ser disciplinados os 

interesses do deficiente, comando perfeitamente sintonizado com a Constituição Federal. 

Apesar do acerto da lei, na parte acima indicada, afirmar, por outro lado, que 

deficiente não mais pode ser tratado como incapaz parece mais ter desorientado e confundido 

do que contribuído. Embora o propósito legal de não discriminação do deficiente seja elevado 

e nobre, a incapacidade que resulta do Código Civil visa à proteção do incapaz, por 

mecanismos bastante tradicionais e eficientes – e não a sua marginalização. A derrogação do 

artigo 3° do Código Civil parece assim ter sido desacertada, para não dizer desastrada. 

Mormente porque a capacidade ou incapacidade do devedor-executado já merecia 

do ordenamento jurídico um tratamento diferenciado quanto à responsabilidade patrimonial 

decorrente da responsabilidade civil. O artigo 928 do Código Civil, já referido algumas vezes 

no presente estudo, estabelece um mecanismo distinto do convencional para a 

responsabilidade patrimonial do incapaz431. Se o deficiente mental deixou de ser incapaz 

(artigo 84, caput, do Estatuto da Pessoa com Deficiência432), em tese abrir-se-ia espaço para 

dizer que a nova lei acabou por prejudicar o interesse de quem queria proteger.  

A responsabilidade do incapaz, pelos prejuízos que causar, é subsidiária (ou 

mitigada), porque seus bens somente são alcançados se as pessoas por ele responsáveis não 

                                                             
430 Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015: "Art. 8o  É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa 
com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade 
e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à 
habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à 
informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 
convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu 
bem-estar pessoal, social e econômico". 
431 "Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem 
obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar do 
necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem." 
432 "Art. 84.  A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em 
igualdade de condições com as demais pessoas". 
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tiverem obrigação de responder pelo débito ou não dispuserem de meios suficientes para 

satisfazer o credor, compreendida na expressão meios suficientes a ideia de bens penhoráveis. 

Ainda assim, tal responsabilidade deve ser operada com equidade e não terá lugar se para 

tanto o incapaz for privado do necessário à sua manutenção.  

A crítica ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, externada acima, decorre da 

desconsideração do deficiente mental da categoria de incapaz, pois o legislador agiu com 

descuido, apesar de sua louvável intenção, tendo em conta que a incapacidade, como se 

registrou, servia e serve para a proteção e amparo do incapaz e não para o seu rebaixamento 

social, haja vista o artigo 928 do Código Civil. 

Afora tal censura, o artigo 928 do Código Civil, também em perfeita harmonia 

com a Constituição Federal, confere tratamento diferenciado para a responsabilidade 

patrimonial por prejuízos causados pelo incapaz. Ora, se assim ocorre para as situações em 

que o incapaz é o causador do infortúnio (e prejuízos) experimentado pela vítima, pela mesma 

razão tal comando deveria incidir para toda e qualquer espécie de responsabilidade 

patrimonial do incapaz, inclusive nas hipóteses em que a sua fonte não seja a responsabilidade 

civil. Afinal, o incapaz conserva uma condição de vulnerabilidade, pois não tem 

discernimento, não sendo razoável tolhê-lo do indispensável à sua sobrevivência. Porém, se o 

seu patrimônio permite alguma indenização, sem prejuízo às suas necessidades elementares, 

então autoriza-se a incursão em seu patrimônio para, com equidade, satisfazer também os 

interesses do credor. 

Em suma, o incapaz e o deficiente que não têm discernimento – não se pode mais 

fazer referência ao deficiente mental como incapaz – gozam de privilégio e proteção no 

âmbito da responsabilidade patrimonial em face de sua presumível vulnerabilidade. Apesar de 

o Estatuto da Pessoa com Deficiência ter suprimido a expressão incapaz, parece-nos que a 

interpretação mais consentânea com a Constituição Federal não admite que o legislador 

retroceda para subtrair garantias dos mais vulneráveis, principalmente pela involuntariedade 

do feito. 

As mesmas razões que autorizam um tratamento diferenciado aos vulneráveis com 

idade tenra ou aos incapazes de maneira geral (artigo 928 do Código Civil), bem como aos 

deficientes, estão presentes para, em eventual ponderação de normas, possibilitar a 

consideração também da idade avançada433. Ao idoso são reservados direitos distintos porque 

a sua vulnerabilidade pode estar presente em função da idade. O artigo 230 da Constituição 

                                                             
433 As regras a respeito da responsabilidade patrimonial já deveriam prever isso; a sua ausência corrobora o que 
se afirma de absoluta dissintonia do Código de Processo Civil com a Constituição Federal. 
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Federal impõe ao Estado o dever de amparar a pessoa idosa, defendendo sua dignidade e bem-

estar 434. Tal defesa deve ser direcionada com efetividade, daí a razão de a Constituição ter 

enfatizado a questão relativa à tutela da dignidade do idoso. Não fosse assim, não haveria 

sequer necessidade de repetir a dignidade, alçada à condição de princípio fundamental logo no 

artigo 1°, inciso III, da Carta Magna. 

Por essa razão, não se pode conceber, por exemplo, a penhora de dinheiro mantido 

junto à caderneta de poupança por pessoa idosa que não seja autossuficiente, ainda que 

ultrapasse os quarenta salários mínimos, se esse for o único bem pertencente a ela. A idade 

avançada pode requerer cuidados e gastos especiais435. Além de a pessoa idosa ter, em 

princípio, uma condição de saúde mais frágil, o mercado de trabalho também costuma se 

estreitar para ela, dificultando-lhe a vida em variados aspectos. 

Além dos comandos constitucionais de proteção à pessoa vulnerável, não se pode 

desconsiderar o argumento de ofensa ao "patrimônio mínimo", tal como desenvolveu Fachin. 

Se nem mesmo por um ato de vontade a pessoa pode doar todos os seus bens sem a reserva de 

um mínimo para a sua subsistência, por maior razão não pode um credor despojar o idoso do 

único bem (caderneta de poupança) que permite a conservação de um mínimo de dignidade. A 

não ser que o montante da dívida possa ser efetivamente saldado sem comprometimento da 

dignidade do executado, em face do valor que lhe restará após a quitação da sua obrigação. 

Nesse caso, seria necessário considerar outros elementos para a ponderação. 

Embora tenham sido apresentados alguns exemplos a respeito da situação 

subjetiva do devedor-executado neste tópico, o mesmo raciocínio vale para a análise da 

situação do credor. A sua condição de titular de direitos fundamentais não é inferior à do 

executado. A mesma razão que existe para tutelar a vulnerabilidade do executado também 

deve ser considerada para a proteção do exequente-credor que, sem receber, também fica 

privado de um bem (crédito) que lhe pertence. Por essa razão, é importante repetir para 

                                                             
434 "Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 
"§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. 
"§ 2º  Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos". 
435 Pietro Perlingieri afirma, sobre o tema, o seguinte: "A idade não pode ser um aspecto incidente sobre o status 
personae. A idade, não importa se menor, madura ou senil, não incide de per si, sobre a aptidão à titularidade das 
situações subjetivas. O seu efetivo exercício pode ser limitado, ou em parte excluído, não a partir de 
predeterminadas, abstratas, rígidas e, às vezes, arbitrárias avaliações ligadas às diversas fases da vida, mas, sim, 
com base na correlação, a ser avaliada atentamente, entre a natureza do interesse no qual se substancia a concreta 
situação e a capacidade intelectiva e volitiva. Deve-se verificar a real capacidade de efetuar e de realizar as 
escolhas e os comportamentos correlatos às situações subjetivas interessadas. Fundamental é distinguir o idoso 
auto-suficiente do idolo em condições de handicap" (PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução 
ao direito civil constitucional. 3ª ed. Trad. Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro-São Paulo-Recife: Renovar: 
2007. p. 167). 
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enfatizar: se o executado-devedor aufere alto salário, não se pode conceber a sua proteção 

(apenas por causa da impenhorabilidade do salário até o montante de cinquenta salários 

mínimos) se do outro lado da relação crédito-débito há um credor que agoniza em face de 

suas condições subjetivas ou de vulnerabilidade presumida pelo ordenamento jurídico. 

 

 

4.5.2 A natureza do crédito e do débito 

 

A natureza do crédito pode ser um elemento de extraordinária importância para a 

ponderação nos casos cabíveis. Da mesma forma, a natureza do débito. A legislação 

infraconstitucional diferencia créditos de naturezas distintas para efeito de responsabilidade 

patrimonial. O artigo 833, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil de 2015, por 

exemplo, dispõe que as impenhorabilidades arroladas nos diversos incisos do artigo não são 

oponíveis à execução de dívida relativa ao próprio bem, assim também consideradas aquelas 

contraídas para a sua aquisição. Em tais circunstâncias, a lei ignora a função exercida pelo 

bem em benefício do executado; da mesma maneira, despreza eventual situação de 

necessidade do executado. Assim procede em razão, exclusivamente, da natureza da dívida. E 

não poderia ser diferente; está correta a disposição legal. Não faria sentido algum, por 

exemplo, proteger o bem de família legal do executado em face do inadimplemento da verba 

condominial. Os valores arrecadados pelo condomínio edilício visam à sua manutenção, de 

sorte que o inadimplemento de um condômino atinge inexoravelmente os proprietários das 

outras unidades imobiliárias. Logo, o proprietário atinado, judicioso, deve, sabedor da 

realidade que o cerca, alienar o imóvel antes mesmo do ajuizamento de eventual ação de 

exeucução, a fim de transferir sua residência para outro local, em imóvel alugado ou 

adquirido, porém de menor valor, mais compatível com sua condição econômico-financeira. 

Se assim não procede, o imóvel será penhorado. 

O mesmo fenômeno é verificado quando a dívida executada diz respeito à própria 

aquisição do bem. Em outras palavras, se o executado compra, por exemplo, um automóvel 

por meio de financiamento, ainda que o credor seja instituição financeira (com acentuada 

finalidade lucrativa, em contraposição a interesses existenciais), não faz sentido proteger o 

adquirente inadimplente em relação a esse mesmo bem. Do contrário, a insegurança do 

mercado e das relações negociais transformaria a sociedade num caos, com permissão 

irrestrita ao enriquecimento sem causa; a regra fomentaria, de forma nociva, a aquisição de 
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bens parceladamente e subsequente inadimplemento, pois nenhuma consequência 

experimentaria o devedor-adquirente faltoso. 

Outra distinção feita pela lei, relacionada à natureza do crédito, consta do 

parágrafo segundo do mesmo artigo 833 do Código de Processo Civil, já examinado neste 

estudo. O dispositivo prescreve exceções à impenhorabilidade dos salários e das quantias 

depositadas em caderneta de poupança no montante de até quarenta salários mínimos sempre 

que a execução tiver por objeto o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de 

sua origem436. 

O credor de alimentos goza, portanto, de benefício, qual seja, o de poder penhorar 

inclusive o salário do devedor. Ainda que o salário do executado seja modesto, tal direito 

acolhe ao credor apenas por causa da natureza de seu crédito (alimentar). Vale reforçar, o juiz 

deverá fixar baliza, com razoabilidade, para não privar o devedor do indispensável à sua 

própria subsistência, pois o mínimo existencial deve acudir aos dois polos da relação 

obrigacional. O que se pretende registrar nesse tópico, de saída, são essas diferenciações 

contidas na própria lei (Código de Processo Civil) a respeito da natureza do crédito, ora para 

autorizar, ora para restringir a extensão da penhora. 

A Lei n° 8.009/90 não é diferente, pois também distingue as diversas naturezas da 

relação creditícia. Embora a impenhorabilidade do bem de família legal possa ser oponível em 

qualquer processo de execução civil, previdenciária, trabalhista ou mesmo de outra natureza, 

conforme prescreve o artigo 3°, caput, algumas exceções são expressamente arroladas em 

seus incisos. Entre elas, destacam-se cinco, em que a impenhorabilidade não prevalece. São 

elas: a) contra o do titular de crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou 

aquisição do imóvel (situação similar àquela prevista no Código de Processo Civil); b) contra 

o credor de pensão alimentícia (igualmente disposta no CPC); c) contra a cobrança de 

impostos prediais, taxas e contribuições, relacionadas ao imóvel (o CPC contém regra similar 

ao se referir no artigo 833, parágrafo primeiro, às dívidas relativas ao próprio bem; d) contra a 

execução hipotecária; e) se o executado tiver prestado fiança em contrato de locação de bem 

imóvel urbano.  

Em todas as hipóteses referidas, além daquela em que o bem é adquirido com 

produto de crime, ou se há pedido indenizatório decorrente de execução de sentença penal 

                                                             
436 "Art. 833.  
[...] 
"§ 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". 
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condenatória ou de ressarcimento, a penhora é admitida, como exceção à regra de 

impenhorabilidade. 

As hipóteses acima referidas são discriminações explicitadas na própria lei. Em 

princípio, sobre elas não cabe ponderação; aplicam-se por subsunção. Importam para 

demonstrar que o tratamento legislativo é diferenciado conforme a natureza do crédito, ou do 

débito. A lei, no entanto, é silente quanto a dívidas de outras naturezas, essas sim mais 

suscetíveis de serem ponderadas quando as circunstâncias assim indicarem a conveniência de 

aplicação de tal técnica. Sobre elas, serão feitas algumas considerações logo em seguida. 

Antes, porém, cumpre observar que tais regras "em princípio" não admitem 

ponderação. Diz-se "em princípio" porque elas também podem ser ponderadas se as 

peculiaridades do caso concreto assim o recomendarem. Admitir, exemplificativamente, que o 

executado perca o seu imóvel residencial (podendo comprometer o seu direito constitucional-

social à moradia) para responder por alimentos parece legítimo à primeira vista, porque os 

alimentos podem ser considerados ainda mais indispensáveis do que a moradia. Entretanto, 

dependendo do cenário fático, tal consequência tem potencial para ser mais desastrosa do que 

a manutenção da impenhorabilidade do imóvel residencial do alimentante. Explica-se: se o 

alimentante perde a sua moradia, certamente terá de morar em outro lugar, como locatário em 

imóvel de terceiro, por exemplo. Assim, uma parte da sua renda inevitavelmente acabará 

sendo comprometida com sua nova moradia (direito social constitucional), fato que diminuirá 

a sua possibilidade de pagamento de alimentos. Como a fixação da quantia devida a título de 

alimentos é firmada de acordo com o binômino possibilidade-necessidade (possibilidade do 

alimentante e necessidade do alimentado), tal consequência têm potencial para prejudicar o 

credor de alimentos quanto às verbas futuras, pois a possibilidade do alimentante sofrerá 

inconteste redução em face do aluguel que inexistia enquanto ele era proprietário de seu 

imóvel residencial. 

Igualmente, apesar da revogação do inciso I do artigo 3° da Lei n° 8.009/90437, 

por força da Lei Complementar n° 150, de 01 de junho de 2015, se o empregador 

inadimplente deixa de pagar as verbas devidas a seu empregado doméstico, não parece fazer 

sentido algum, sob a ótica constitucional, preservar a propriedade de alto padrão do devedor-

empregador, em detrimento do respeito ao interesse alimentar (haja vista a natureza jurídica 

do salário) do empregado que trabalhou sem receber. São os fatos do caso concreto que 
                                                             
437 "Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, 
trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: 
"I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias; 
[...]". 
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podem sugerir a inconstitucionalidade circunstancial da lei nessa parte; que não contamina a 

validade genérica da regra. 

Feitas estas observações sobre as diferenciações contidas na lei a respeito da 

natureza do crédito ou do débito, examinam-se nos parágrafos seguintes outras situações não 

referidas claramente no ordenamento jurídico. 

Além das distinções examinadas, previstas, como se disse, em lei, que em 

circunstâncias excepcionais admitem a ponderação, o Código Processual Civil é solenemente 

silente quanto a outros aspectos relevantes, concernentes à natureza da dívida.  

O obrigação, todos sabem, pode ter diversas fontes. Uma delas, de extraordinária 

relevância, é o contrato. O inadimplemento do contrato acarreta responsabilidade patrimonial. 

Mas os contratos não são iguais, não operam finalidades idênticas; alguns têm natureza 

predominantemente empresarial, enquanto outros guardam carascterísticas existenciais. Tal 

distinção, embora nunca tenha sido considerada relevante pela lei no âmbito da 

responsabilidade patrimonial, não pode ser ignorada num processo de ponderação que 

envolva responsabilidade patrimonial. 

Antonio Junqueira de Azevedo438 observa que os contratos existenciais têm como 

sujeitos uma ou mais pessoas naturais e mereceriam, no século XXI, não apenas no âmbito do 

direito brasileiro, mas sim do "direito universal", uma distinção porque devem ser mais 

suscetíveis a interferências judiciais do que os contratos empresariais em que os sujeitos são 

pessoas jurídicas, com finalidade de lucro. Giovanni Ettore Nanni439 estabelece diferenciação 

para conceber e explicar a aplicação do Direito a situações que denomina de "situações 

jurídicas exclusivas do ser humano". Embora o enfoque dos referidos autores seja mais 

voltado para o respeito à dignidade do ser humano, bem como à sua autonomia, ética e bons 

costumes, objetivamente considerados, não se pode excluir a responsabilidade patrimonial 

dessa perspectiva mais condizendo com a nova realidade constitucional.  

Os contratos existenciais são aqueles que, em maior ou menor extensão, 

vinculam-se, conforme assinalam Fernando Rodrigues Martins e Keila Pacheco Ferreira440, à 

subsistência humana, seja pela persecução da saúde, da manutenção da vida, do acesso à 

moradia, à educação, à propriedade imobiliária destinada ao bem de família, entre outros. Os 
                                                             
438 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 
2009. p. 185. 
439 NANNI, Giovanni Ettore. As situações jurídicas exclusivas do ser humano: entre a superutilização do 
princípio da dignidade da pessoa humana e a coisificação do ser humano. In: ______. Direito civil e 
arbitragem. São Paulo: Atlas, 2014. cap. 12. p. 133-180. p. 166. 
440 MARTINS, Fernando Rodrigues; FERREIRA, Keila Pacheco. Contratos existenciais e intangibilidade da 
pessoa humana na órbita privada: homenagem ao pensamento vivo e imortal de Antonio Junqueira de Azevedo. 
Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 79, p. 265-307, jul./set. 2011. p. 281. 
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mesmos autores, logo em seguida, no mesmo trecho, concebem a possibilidade de 

"ponderações razoáveis" em tais hipóteses, por causa do valor da vida humana441. 

Ruy Rosado Aguiar Júnior engloba como existenciais os contratos de consumo, os 

de trabalho, a locação residencial, o de compra e venda da casa própria, além de todos os 

outros que de alguma forma estejam ligados à subsistência humana442. 

De certa forma, a Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça443, referida neste 

estudo sob outra persepctiva – para ser criticada – tem ínsita a ideia de prestigiar o 

proprietário-locador que não mora em seu imóvel, mas ajustou um contrato existencial que 

merece proteção enquanto tal e, como consequência, justifica a impenhorabilidade do bem 

apesar da ausência do preenchimento do requisito morar no imóvel. 

Embora a concepção dos contratos existenciais tenham maior relevância para a 

sua interpretação, bem como para a tutela dos interesses dos contratantes, que de alguma 

forma possam se contrapor, durante a vigência do contrato, não se pode negar consequências 

da mesma natureza – de proteção da pessoa – se há inadimplemento e, como corolário, 

responsabilidade patrimonial. A tutela da pessoa, a propósito, tem igual ou maior relevância 

no processo de execução porque é o meio apto de o credor arrebatar bens de propriedade do 

executado, alguns deles passíveis de comprometer a sua dignidade. 

Assim, a natureza do contrato deve ser um elemento igualmente importante na 

aplicação da ponderação da norma jurídica no caso concreto. O proprietário que loca imóvel e 

percebe aluguel firma, em princípio, contrato de natureza existencial, pois o rendimento lhe é 

caro para a sua manutenção. Assim, o interesse do credor também deve ser analisado sob esse 

prisma para ser ponderado. É diferente de um crédito de titularidade de instituição financeira, 

em que a existencialidade não está presente para ela. 

Igualmente, se o empréstimo de dinheiro é feito por pessoa natural a outra pessoa 

natural, os interesses existenciais são contrapostos (porque ambas as partes – mutuante e 

mutuário – os têm) e tal peculiaridade deve ser considerada para a decisão. 

Por todas essas razões, conclui-se que a natureza do crédito, seja ela advinda de 

relação contratual, seja ela proveniente de outras fontes, precisa ser levada em conta para o 

exercício da ponderação. O mesmo vale para o crédito decorrente de ato ilícito 

                                                             
441 MARTINS, Fernando Rodrigues; FERREIRA, Keila Pacheco. Contratos existenciais e intangibilidade da 
pessoa humana na órbita privada: homenagem ao pensamento vivo e imortal de Antonio Junqueira de Azevedo. 
Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 79, p. 265-307, jul./set. 2011. p. 281. 
442 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Contratos relacionais, existenciais e de lucro. Revista Trimestral de 
Direito Civil. Rio de Janeiro: Padma, v. 45, p. 91-110, jan./mar. 2011. p. 101. 
443 Súmula 486 do STJ: "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". 
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extracontratual, em que a vítima não escolheu, obviamente, experimentar os prejuízos. O seu 

crédito deve, em princípio, ser elevado a uma condição superior se comparado com um 

crédito de natureza contratual. No contrato, as partes intentam firmar o contrato e, assim, 

conhecem – ou ao menos devem conhecer – os riscos inerentes a potencial inadimplemento. A 

vítima de ilícito extracontratual é, diferentemente, surpreeendida do nada, e experimenta 

danos que sequer poderiam ser conjecturados; muito menos calculados. 

 
 

 

4.5.3 A função dos bens sobre os quais se pretende a penhora 

 

Sob outro enfoque, a questão relacionada à função exercida pelos bens para 

seus proprietários precisa ser analisada e esmiuçada no processo de ponderação. Há bens mais 

relevantes do que outros para a preservação da dignidade. O imóvel residencial próprio pode 

ser considerado um deles porque possibilita a moradia e a estabilidade da família, com um 

ponto de referência seguro. Porém, conforme examinado, o direito à propriedade de um 

imóvel, ainda que atrelado à moradia (direito social), obviamente não é absoluto. As exceções 

à impenhorabilidade do imóvel residencial bem demontram a correção da afirmação, além de 

não ser vedada a ponderação, em casos especiais, para permitir a sua penhora além das 

exceções expressamente previstas em lei, conforme análise dos interesses em conflito.  

É conveniente e oportuno reforçar que a admissão da penhora do imóvel 

residencial não implica necessariamente na subtração do direito à moradia porque ninguém 

precisa ostentar a condição de dono para exercer tal direito; aquele que tem boas condições 

salariais pode perfeitamente morar em imóvel alheio, pagando para tanto aluguel. 

A concepção de proteção de um mínimo de patrimônio para o executado, como 

se viu, remonta ao Direito anterior, por meio do chamado beneficium competentiae444. Depois, 

com o decorrer do tempo, alguns bens especificamente considerados passaram a receber 

                                                             
444 Luiz Carlos de Azevedo professa o seguinte sobre o início da proteção ao devedor: "Deve-se ressaltar, 
todavia, o ponto de partida destas limitações, situado em fragmento do Livro XVIII, 'Ad Plautium', de Paulo 
(Lib. VI), o qual é por duas vezes reproduzido no Digesto: a primeira, no Livro 42, I, 19, 1, referindo-se o texto 
àquele que foi demandado por causa de doação, e que deveria ser condenado somente até onde pudesse pagar. E 
assim comenta o jurisconsulto citado esta passagem: '... não creio se deva tirar tudo quanto tem. Deve-se agir de 
tal modo que não fique ele inteiramente desprovido de recursos'. 'Immo nec totum quod habet extorquendum ei 
puto; sed et ipsius ratio habenda est, ne egeat'. Abrangendo maiores beneficiários, o mesmo critério é adotado no 
Livro 50, 17,173: 'Na execução da condenação imposta judicialmente às pessoas, não se lhes deve retirar tudo 
quanto tenham de seu, mas proceder de tal modo que elas não fiquem inteiramente desprovida de recursos'" 
(AZEVEDO, Luiz Carlos de. Da penhora. São Paulo: FIEO/Resenha Tributária, 1994. p. 138). 



229 
 

proteção de impenhorabilidade dado o seu significado, importância e função operantes para 

seu proprietário. 

A atenta observação ao artigo 833 do Código de Processo Civil propicia tal 

compreensão com clareza. Os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a 

residência do executado (salvo os de elevado valor) exercem um papel relevante em benefício 

do executado, e a sua penhora é vedada exatamente por causa da função que desempenham. 

Os móveis de elevado valor também podem ser extraordinariamente relevantes, mas o fato de 

terem valor expressivo é suficiente para afastar a proteção de impenhorabilidade, pois não se 

pode prestigiar o luxo do executado em detrimento do interesse do credor.  

Da mesma forma, os vestuários, os pertences de uso pessoal, os vencimentos, 

salários, o dinheiro mantido em caderneta de poupança até quarenta salários mínimos, o bem 

de família legal (Lei nº 8009/90), a pequena propriedade rural trabalhada pela família445; 

todos eles exercem função relevante ao executado e, se subtraídos, têm potencial para 

comprometer a sua dignidade. 

Os instrumentos de trabalho, tais como máquinas, ferramentas, utensílios e 

todos os outros necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado também são 

impenhoráveis, porque não se pode tolher ou diminuir a sua capacidade de manutenção e de 

produção de riquezas, fato que em tese prejudicaria não apenas o devedor-executado, mas 

também o credor-exequente, como todos os possíveis outros credores, atuais e futuros446. Em 

todas essas hipóteses, arroladas pela lei, percebe-se a proteção dos bens pela função que 

desempenham em benefício do executado. 

O dinheiro mantido em caderneta de poupança, até o montante de quarenta 

salários mínimos, talvez seja a única exceção à regra acima exposta porque o dinheiro em si 

não tem nenhuma função imediata, mas apenas mediata. Em outras palavras, a lei preserva um 

montante mínimo que pode ser utilizado para as mais variadas despesas, desde problemas de 

saúde até o planejamento de viagem de lazer que, em tese, não deveria preferir ao crédito do 

credor frustrado com o inadimplemento. 

Teresa Negreiros afirma que o enquadramento dos bens em categorias distintas 

depende da destinação que lhes é atribuída, embora reconheça não haver consenso no âmbito 

                                                             
445 O artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal protege expressamente a pequena propriedade rural:"a 
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora 
para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o 
seu desenvolvimento".  
446 O prejuízo potencial decorre de que o exequente pode ter outros créditos, além daquele executado, ou pode 
ser credor de obrigação que se alonga no tempo, como pensão alimentícia. 
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da teoria econômica sobre o critério de classificação dos bens segundo sua utilidade447. A sua 

proposta contempla três espécies de bens: os essenciais, os úteis e os supérfluos448. A 

essencialidade, segundo referida autora, poderia ser extraída da própria Constituição Federal 

de 1988, que estabelece tributação diferenciada para os bens considerados essenciais449.  

Apesar do esforço empreendido, a sua conclusão é de que não há efetivamente 

uma teoria geral que atribua, tanto no âmbito dos contratos (esse é o enfoque principal de 

Teresa Negreiros) quanto da responsabilidade patrimonial, a penhorabilidade e 

impenhorabilidade aos bens. Talvez seja essa uma das razões centrais que justificam tantas 

incongruências da lei e inúmeras oscilações jurisprudenciais, conforme apontado em tópico 

próprio, destinado às críticas. Um exemplo clássico da hesitação jurisprudencial diz respeito à 

constitucionalidade ou inconsticionalidade da regra que admite a penhora do bem de família 

do fiador de contrato de locação de bem imóvel urbano (artigo 3º, inciso VII, da Lei nº 

8.009/90, acrescentado pela Lei nº 8.245/91). O Supremo Tribunal Federal já compreendeu 

pela inconstitucionalidade mas, depois, mudou sua orientação.  

Teresa Negreiros, não obstante o vácuo teórico em torno da utilidade dos bens, 

tanto na ciência econômica quanto na jurídica, propõe solução casuística para que não sejam 

ignoradas as peculiaridades do caso concreto, com possível ofensa ao mínimo existencial, ao 

afirmar o seguinte: 

 
A ausência de uma teoria geral que tome em conta a nova realidade, 
em todos os seus aspectos, não tem, entretanto, impedido que se 
proceda à caracterização e ao amparo jurídico das novas situações e se 
crie um regulamento que, embora de forma casuística, procure 
satisfazer as novas necessidades e, sobretudo, moderar as concepções 
individualistas e voluntaristas que eram dominantes ao tempo das 
primeiras codificações.450 

 

A tendência do Código de Processo Civil no Brasil sempre foi, desde o Código 

processual de 1939, a exemplo do que também ocorre na legislação estrangeira, a de observar 

                                                             
447 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. São Paulo: Renovar, 2006. p. 398. 
448 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. São Paulo: Renovar, 2006. p. 400. 
449 Conforme o seguintes artigos: 
"Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:  
[...] 
"IV - produtos industrializados; 
[...]  
"§3º. O imposto previsto no inciso IV: 
"I - será seletivo, em função da essencialidade do produto; [...]". Outros exemplos pode ser extraídos do artigo 
155, parágrafo segundo, inciso III da Constituição Federal, bem como do artigo 15, parágrafo primeiro, do 
Código Tributário Nacional. 
450 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. São Paulo: Renovar, 2006. p. 422. 
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a função e importância do bem ao executado para incluí-lo no rol dos bens impenhoráveis ou 

para excluí-lo do abrigo legal. Os critérios, nacionais e alienígenas, no entanto, são passíveis 

de questionamentos. 

A dubiedade acerca da correção legislativa decorre da limitação da análise do 

bem apenas em respeito à sua função imediata, divorciada da pesquisa sobre a existência de 

outros elementos relevantes a acusar uma função mediata do bem que também mereça 

proteção. A respeito disso, cabe a repetição do exemplo a respeito da pessoa natural que não 

tem outro bem, exceto dinheiro mantido em caderneta de poupança, acima dos quarenta 

salários mínimos. Esse montante, ainda que esteja sendo amealhado para a aquisição de casa 

própria e, como tal, existe uma função mediata de constituição da moradia com propriedade, 

será penhorado, a despeito de esse indivíduo não ter qualquer outro bem em seu patrimômio. 

Onde está a proteção ao patrimônio mínimo neste exemplo? 

Outro exemplo, advindo de um caso real vivenciado pelo autor deste trabalho, 

no exercício de sua atividade profissional, pode aclarear as ideias desenvolvidas nesta parte 

do estudo. Uma senhora idosa e com inúmeros problemas de saúde tinha uma única 

propriedade imóvel. Tal prédio era de natureza comercial e utilizado por uma academia de 

ginástica, na condição de locatária. Referida mulher havia contraído algumas dívidas perante 

instituições financeiras, para dar conta das despesas com sua saúde. Em face da crise por que 

passa o Brasil, a locatária abandonou o imóvel. A senhora, então, viu-se diante da seguinte 

situação: deixou de ter a renda (aluguéis) e ainda passou a correr o risco iminente da penhora 

de seu único bem, por instituição financeira. Seu único bem que até então lhe proporcionava 

integral sustento (moradia, afinal ela locava outro imóvel para morar, saúde, alimentos etc.). 

Tecnicamente tal imóvel poderia ser penhorado porque não está no rol de bens 

impenhoráveis, tampouco poderia ser invocada a Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça, 

em face de o bem estar desocupado. É justa a solução legal? Parece-nos que a resposta é 

negativa. Exatamente porque a lei é geral e não se embrenha nas peculiaridades do caso 

concreto. Neste exemplo, o bem tinha uma função mediata de sustentar aquela senhora, apesar 

de circunstancialmente estar desocupado. Poderia ser utilizado o argumento de que o imóvel 

deveria ser vendido, a dívida quitada e a senhora deveria viver com o saldo restante. Mas, em 

contraposição a ilações de tal natureza, argumentos contrários teriam igual cabimento: a 

venda pode não ser fácil numa situação de crise do mercado imobiliário (e isso pode 

representar perda significativa do patrimônio se for necessário desconto expressivo); além 

disso, pode ser que a dívida esteja em proporções tão altas que nada restaria àquela senhora. 

Despreza-se o mínimo existencial? Como proceder? A solução deve ser a ponderação. 
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Inúmeros outros exemplos de bens considerados impenhoráveis por lei podem 

admitir ponderação em face das circunstâncias do caso concreto, como o automóvel adaptado 

para a pessoa com deficiência física, ou a cadeira de rodas motorizada, ou o dinheiro 

guardado para a preservação da saúde do executado ou de pessoa que viva sob sua 

dependência, entre outros. 

É necessário, portanto, analisar as especificidades do caso concreto para decidir 

em sintonia com comandos constitucionais que velem pelo mínimo existencial e, para tanto, a 

função que o bem exerce, não apenas imediatamente, mas também remotamente, há de ser 

avaliado. 

 

 

4.5.4 O abuso do direito, a boa-fé e a má-fé 

 

O Código Civil, na sua Parte Geral, mais precisamente no artigo 187, impõe 

aos jurisdicionados, quanto ao exercício do direito, o dever de observar seu fim econômico ou 

social, bem como a boa-fé e os bons costumes451. Quem não o faz comete ato ilícito. Na Parte 

Especial, mas especificamente no Título V do Livro I, o Código Civil determina aos 

contratantes, no artigo 422452, conduta compatível com os princípios da probidade e boa-fé. 

O abuso do direito é censurado de maneira genérica no artigo 187 e de forma 

precisa em outras passagens do Código Civil, tal qual ocorre com o abuso da personalidade da 

pessoa jurídica, caracterizado pelo desvio de sua finalidade ou pela confusão patrimonial 

(artigo 50453). Os artigos 570 e 670 que regulam, respectivamente, questões concernentes à 

locação e ao mandato, assim como os artigos 1637 e 1735 referentes ao direito de família, 

também fazem referência expressa ao abuso. 

No âmbito processual, o abuso também é expressamente coibido em diversos 

excertos do Código de Processo Civil, a saber: o artigo 63, §3º454, que admite a ineficácia da 
                                                             
451 "Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes." 
452 "Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, 
os princípios de probidade e boa-fé." 
453 "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber 
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica." 
454 "Art. 63.  As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será 
proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 
"§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, 
que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 
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cláusula de eleição, se abusiva; o artigo 190, parágrafo único455, que permite ao juiz controlar 

a validade de eventual negócio jurídico processual se abusivos os seus termos ou uma das 

partes ostentar condição de vulnerabilidade; o artigo 311, inciso I456, que permite a concessão 

pelo juiz de tutela de evidência, se o réu abusar no exercício de seu direito de defesa; e, por 

fim, o artigo 428, inciso II457, que rechaça a fé do documento particular se preenchido 

abusivamente. 

A boa-fé, por sua vez, também é referida no Código Civil em diversos artigos, 

fato que demonstra a sua relevância de forma geral para diversos institutos de direito 

privado458.  

O novo Código de Processo Civil, a exemplo do Código Civil de 2002, 

também elevou a boa-fé a um patamar superior. O Código de Processo Civil de 1973 continha 

apenas uma única referência à boa-fé, no artigo 14, inciso II, para prescrever às partes, e a 

todos os participantes do processo, o dever de "lealdade e boa-fé".  

O Código processual vigente progrediu e logo no Capítulo I, do Título Único, 

do Livro I, da Parte Geral, denominado "Das normas fundamentais do processo civil", 

determinou, no artigo 5º, o seguinte: "Aquele que de qualquer forma participa do processo 

deve comportar-se de acordo com a boa-fé". O comando parece similar ao do Código 

revogado, mas no novo Código a sua localização é mais emblemática por figurar dentre as 

normas fundamentais do processo civil. 

Acresçam-se outros dois dispositivos do novo Código com referência expressa 

à boa-fé: o artigo 322, §2º459, que impõe a observação do princípio da boa-fé na interpretação 

                                                             
455 "Art. 190.  Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente 
capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os 
seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 
"Parágrafo único.  De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste 
artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou 
em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade." 
456 "Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou 
de risco ao resultado útil do processo, quando: 
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte." 
457 "Art. 428.  Cessa a fé do documento particular quando: 
II - assinado em branco, for impugnado seu conteúdo, por preenchimento abusivo." 
458 Os seguintes artigos do Código Civil fazem referência à boa-fé: 113, 128, 164, 166, §2º, 187, 242, caput e 
parágrafo único, 286, 307, parágrafo único, 309, 523, 606, 637, 686, 689, 765, 814, §1º, 856, parágrafo único, 
878, 879, 896, 925, 1049, 1149, 1201, caput e parágrafo único, 1202, 1214, caput e parágrafo único, 1217, 1219, 
1222, 1228, §4º, 1238, 1242, 11247, parágrafo único, 1255,  caput e parágrafo único, 1257, caput, 1258, 1259, 
1260, 1261, 1268, §1º, 1270, 1561, caput e  §1º, 1563, 1741, 1817, 1827, parágrafo único e 1826. 
459 "Art. 322.  O pedido deve ser certo. 
[...] 
"§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". 



234 
 

do pedido e o artigo 489, §3º460, que dispõe sobre os elementos que a sentença deve ter, 

infundindo também o dever de interpretação da sentença de acordo com o princípio da boa-fé. 

O princípio da boa-fé processual é corolário da ampliação de seu alcance, antes 

limitada ao direito privado. A jurisprudência alemã contribuiu sobremaneira para tal 

movimento, ao compreender que a boa-fé não estaria limitada ao direito privado, e deveria ser 

estendida ao direito processual civil e penal461. 

Especificamente quanto à responsabilidade patrimonial, impende observar que 

a Lei nº 8.009/90, no artigo 4º462, preceitua que o benefício de impenhorabilidade do bem de 

família legal não se estende àquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais 

valioso para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga. Em que 

pese o fato de a redação do dispositivo não ser a mais apurada, haja vista que o devedor 

poderá se beneficiar do disposto na referida Lei com relação ao imóvel anterior, de menor 

valor, é inequívoca a importância da boa-fé ou da má-fé para a outorga da proteção. 

Conforme observa Rainer Czajkowski, não apenas a insolvência já configurada 

clama pela incidência da exceção prevista no artigo 4º: "A previsibilidade de uma insolvência 

iminente – segundo a razoável diligência exigível de qualquer pessoa – equipara-se para os 

efeitos desta lei à situação de insolvência propriamente dita"463. Apesar da referência à má-fé 

nesse texto legal, parece ser ela presumível (presunção iuris et de iure), ou seja, não precisa 

ser demonstrada, pois o devedor conhece seus vínculos obrigacionais bem como sua situação 

patrimonial. Assim, o simples fato de o devedor transferir, em estado de insolvência, sua 

moradia para outra de maior valor, infere-se sua má-fé se o objetivo for o de tencionar a 

proteção de impenhorabilidade.  

A redação do artigo citado não é feliz também por outra razão, pois se o 

devedor transfere sua moradia para imóvel de maior valor, conservando o de menor valor, e 

esse for suficiente para responder pela dívida, faltaria ao credor interesse para pretender a 

penhora sobre o mais valioso, obviamente. Logo, a impenhorabilidade incidente sobre o 

imóvel de maior valor persistiria íntegra. 

                                                             
460 "Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 
[...] 
"§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em 
conformidade com o princípio da boa-fé". 
461 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte 
geral e processo de conhecimento. v. 1. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 105-106. 
462 Lei nº 8.009/90: "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". 
463 CZAJKOWSKI, Rainer. A impenhorabilidade do bem de família: comentários à Lei 8.009/90. 2ª ed. 
Curitiba: Juruá, 1997. p. 88. 
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Não se pretende, no entanto, verticalizar a análise do artigo 4º da Lei nº 

8.009/90, que comportaria outras observações e críticas, mas apenas realçar a importância da 

boa-fé, ou má-fé, para a extensão ou restrição do abrigo legal ao executado. Em outras 

palavras, as singularidades do caso concreto, quanto à boa-fé ou má-fé, podem ser suficientes 

para afastar a impenhorabilidade e, com isso, preterir interesses enleados a direitos 

constitucionalmente assegurados, como é a moradia. 

Convém, por fim, como última crítica ao referido texto normativo, atentar que 

o artigo disse menos do que pretendia, pois não apenas a transferência de moradia, com 

desfazimento da anterior ou não, importa em exclusão do benefício. Aquele que não era 

proprietário de qualquer bem de raiz e adquire imóvel de altíssimo valor, com o objetivo 

(presumido) de resguardar a totalidade do patrimônio sob invólucro da impenhorabilidade, 

também age contrariamente à boa-fé, ainda que se valha de justificativa aparentemente 

legítima de que adquiriu a casa própria que lhe proporciona o desfrute do direito à moradia. A 

conclusão de má-fé, ou ao menos de ausência do boa-fé, objetivamente considerada, seria 

inequívoca em cenário tal qual retratado aqui. Ou, ao menos, configurado estaria o exercício 

irregular de um direito, haja vista a frustração do credor que seria preterido se a interpretação 

fosse diversa. 

Milton Flávio de Almeida Camargo Lautenschläger, a propósito, sintetiza que a 

boa-fé, os bons costumes e os fins ecônomicos e sociais "servem como instrumento para 

sistematização do exercício irregular dos direitos subjetivos"464. O abuso do direito, segundo 

referido autor, tem o seguinte conceito: 

 

Ato humano, qualificado por um comportamento emulativo; ou por 
um comportamento que, embora desprovido do caráter emulativo, não 
gera vantagem ao agente e revela-se desvantajoso ao terceiro; ou, 
ainda, por um comportamento que, embora imponha utilidades para 
um e desutilidades para outro, se mostre, numa análise da 
jurisprudência e/ou da doutrina pelo magistrado, contrário aos valores, 
princípios e máximas de conduta que compõem a "unidade conceitual 
e valorativa" do Código Civil.465 

 

                                                             
464 LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de Almeida Camargo. Abuso do direito. São Paulo: Atlas, 2007. p. 
96. 
465 LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de Almeida Camargo. Abuso do direito. São Paulo: Atlas, 2007. p. 
57. 



236 
 

Erik Frederico Gramstrup afirma que o abuso "está em ultrapassar os limites 

razoáveis do exercídio (excesso)"466. E uma de suas explicações que justifica a existência do 

abuso do direito é assim formulada: "[...] todo instituto jurídico tem finalidades que se 

compreendem por sua posição no sistema; não constituindo exceção, os direitos e as 

prerrogativas podem ser fruídos enquanto não haja desvio"467. 

Há autores, como F. Santoro-Passarelli, que criticam a expressão abuso do 

direito porque o direito subjetivo "[...] vai até onde começa a esfera de ação da 

solidariedade"468. 

De qualquer forma, não parece, portanto, legítimo ao devedor, ao menos em 

princípio, adquirir um imóvel, ainda que seja para morar, havendo dívidas pendentes. O que 

se espera do cidadão ajustado, probo, honesto, é a quitação de suas obrigações para posterior 

investimento em bem imóvel. O desrespeito à finalidade do bem de família parece ser mais 

violentamente atingido se o devedor adquire imóvel de alto valor. 

Os deveres de proteção, confiança e boa-fé, portanto, devem ser observados 

não apenas enquanto as partes se relacionam contratualmente, e têm seus interesses tutelados 

pelo direito privado, mas também na esfera processual, quando há processo em curso. 

Percebe-se que há um ponto de contato significativo entre a boa-fé do direito privado e a boa-

fé processual. Judith Martins-Costa observa que os deveres de proteção têm lugar durante o 

período que antecede o contrato "e no que o sucede"469. Embora a referência doutrinária tenha 

sido construída tendo em conta a relação de natureza contratual, se a parte assim deve agir 

para não inadimplir nem frustrar a contraparte, por maior razão, estende-se tal concepção à 

responsabilidade patrimonial470. 

                                                             
466 GRAMSTRUP, Erik Frederico.  Responsabilidade civil na engenharia genética. São Paulo: Editora 
Federal, 2006. p. 61. 
467 GRAMSTRUP, Erik Frederico.  Responsabilidade civil na engenharia genética. São Paulo: Editora 
Federal, 2006. p. 61. 
468 SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Teoria geral do direito civil. Trad. Manuel de Alarcão. Coimbra: 
Atlântida Editora, 1967. p. 56. 
469 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: 
Marcial Pons, 2015. p. 553. 
470 Milton Flávio de Almeida Camargo Lautenschläger admite expressamente o juízo de ponderação valendo-se 
da cláusula geral da boa-fé, nos seguintes termos: "Ao julgar através de um juízo de ponderação baseado em uma 
norma-princípio (a cláusula geral da boa-fé), o magistrado ressaltou a importância da sua valoração pessoal para 
a construção da norma de decisão, ou seja, conferiu protagonismo ao Poder Judiciário (do qual é membro) e não 
à vontade das partes (expressão da autonomia privada).   
"Ademais, a solução encontrada pelo juiz imaginário mostrou-se absolutamente contrária àquela propugnada 
pelas partes, no momento em que celebraram o negócio. Repise- se, o que as partes contrataram, o Poder 
Judiciário resolveu. O caso, portanto, é de uma providência judicial operada através de uma valoração judicial 
(baseada em cláusula geral) contrastante com a autonomia privado" (LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de 
Almeida Camargo. Contornos teóricos do ativismo judicial em matéria contratual. Tese. Faculdade de 
Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. São Paulo, 2015. p. 409-410).  
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O sujeito que não observa a boa-fé desrespeita, flagrantemente, a dignidade 

alheia e, consequentemente, a Constituição Federal, pois não age de forma solidária, sendo 

sempre oportuno lembrar que a solidariedade é um dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil471.  

Fato relativamente comum no âmbito da responsabilidade patrimonial, já 

referido no presente estudo, diz respeito ao indivíduo que tem dinheiro mantido em aplicações 

e tão logo constata possível investida do credor, faz o numerário desaparecer em flagrante 

atitude fraudulenta. Não há como perseguir o dinheiro na maior parte das vezes, mas em 

circunstâncias assim, não parece acertada eventual decisão de manter a impenhorabilidade de 

bens considerados impenhoráveis, sempre levando em conta as demais especificidades do 

caso, tais como o valor da dívida, o montante efetivamente sacado em atitude fraudulenta, 

entre outras particularidades. Assim, em tal cenário fático, seria concebível cogitar da penhora 

do salário do executado (ou parte dele) que fraudou (ainda que em montante inferior a 

cinquenta salários mínimos), ou mesmo de seu imóvel residencial, ainda que sob o manto 

protetor do bem de família. São as circunstâncias fáticas, somadas aos demais comandos 

normativos que permitirão, por meio do juízo da ponderação, autorizar a conclusão em um ou 

outro sentido. 

Assim, a conduta das partes, tanto no momento anterior ao descumprimento da 

obrigação, que culmina em responsabilidade patrimonial, como após o ajuizamento de 

eventual ação pelo credor, deve ser precisamente analisada sob a ótica da boa-fé e da má-fé, 

pois esse pode ser um elemento definidor da ponderação, ou seja, do afastamento ou 

abrandamento da regra legal para enfraquecer ou fortalecer a responsabilidade, com 

incidência sobre determinados bens do executado. 

É o que afirma Karl Larenz, com as seguintes palavras: "De vez em quando, a 

restrição de um preceito legal consegue-se também pela via de que a norma restritiva é achada 

com auxílio da concretização de uma pauta cujo conteúdo precisa de ser preenchido como a 

da 'boa-fé'"472. 
 
 

4.5.5 O enriquecimento sem causa 

 
                                                             
471 Constituição Federal de 1988: "Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
"I - construir uma sociedade livre, justa e solidária". 
472 LARENZ, Karl.  Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7ª ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2014. p. 562. 
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De acordo com o que professa Giovanni Ettore Nanni, os valores 

constitucionais incidem, inequivocamente, nas relações jurídicas obrigacionais, e os 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da solidariedade e da 

justiça social, entre outros, passaram a interferir na estrutura de todas as relações jurídicas473. 

Como consequência, na esfera obrigacional, não apenas o adimplemento da obrigação goza de 

relevância jurídica, pois outros deveres específicos também devem ser observados pelas 

partes (credor e devedor), como a cooperação, além dos princípios contratuais insculpidos no 

Código Civil de 2002 (boa-fé, equilíbrio econômico do contrato, função social do contrato), 

alicerçados nos comandos constitucionais da justiça social e da solidariedade474. 

Procurou-se demonstrar, neste estudo, que a responsabilidade patrimonial 

importa em recomposição patrimonial do credor, com imediata intervenção no patrimônio do 

devedor-executado. Assim, os interesses contrapostos são evidentes. O reequilíbrio 

patrimonial decorrente de inadimplemento contratual, de ilícito extracontratual ou de outra 

origem, implementa-se definitivamente com a efetivação da responsabilidade patrimonial. E o 

que vale como argumento para afastar o enriquecimento sem causa em momento anterior ao 

inadimplemento da obrigação, também importa para o momento posterior. 

Giovanni Ettore Nanni condensa a ordem de ideias referida nos seguintes 

termos: 

 
Dentro desse parâmetro, não é admissível que a ordem jurídica 
brasileira tolere o enriquecimento sem causa, autorizando relações 
jurídicas desequilibradas, transferências de bens desprovidas de 
contraprestação, enfim, circulação de riquezas, acréscimo patrimonial 
e diminuição do passivo sem a devida causa.475 

 

Apesar de, por um lado, o conteúdo acerca do instituto do enriquecimento sem 

causa ser desenvolvido mais sob a perspectiva de fonte obrigacional – e nesse sentido, para o 

exercício da ação de restituição seriam necessários quatro requisitos: enriquecimento de uma 

parte; empobrecimento da outra; correlação entre o enriquecimento e o empobrecimento; e 

falta de uma causa lícita a justificar o enriquecimento, tal como afirma Atilio Anibal 

Alterini476 – não se pode negar, por outro lado, a sua natureza de verdadeiro princípio, a 

                                                             
473 NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 170. 
474 NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 170. 
475 NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 170. 
476 ALTERINI, Atilio Anibal. Mora - enriquecimiento sin causa - Responsabilidade. [S.I.]: Abeledo-Perrot, 
[196?]: "Que son requisitos indispensables para el ejercicio de la acción por restitución: I) un enriquecimiento 
del demandado; II) un empobrecimiento del actor; III) la correlación entre el empobrecimiento y el 
enriquecimiento; IV) falta de una causa lícita que justifique ese enriquecimiento". 
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contribuir como instrumento útil na disputa entre valores. Giovanni Ettore Nanni, nesse 

sentido, embora não esteja se referindo à responsabilidade patrimonial especificamente, 

afirma o seguinte sobre o enriquecimento sem causa enquanto princípio: "O instituto, nessa 

circunstância, é um utensílio extremamente adequado e eficaz na composição de hipóteses 

que envolvam disputa de valores e atribuições patrimoniais, reclamando um princípio 

norteador para composição da controvérsia"477. 

O excesso de proteção do executado, por meio da impenhorabilidade de bens, 

sem que se examinem circunstâncias e elementos relevantes do caso concreto, pode 

representar abertura – não querida e não sustentável pelo ordenamento jurídico como um todo 

– ao enriquecimento sem causa. Daí a necessidade da observação de mais esse elemento na 

aplicação da técnica do sopesamento ou ponderação, se pertinente. 

Não faz sentido proteger com a impenhorabilidade o salário do executado que 

aufere, por exemplo, trinta mil reais mensais, mas não quita o aluguel de apenas cinco mil 

reais, em que figura como credor pessoa idosa que depende de tal receita para sobreviver. 

Ainda que o locador tenha o direito de proceder ao despejo do imóvel por falta de pagamento 

– e isso é inequívoco –, tal argumento não refuta a validade da afirmação que vindica a 

ponderação num caso como esse. Do contrário, escancaram-se portas ao enriquecimento sem 

causa. 

Não obstante o exemplo acima idealizado, quando se cogita do enriquecimento 

sem causa, a análise deve observar não apenas o interesse jurídico do credor, mas também a 

do devedor. Na hipótese conjecturada, seria manifesto o enriquecimento do locatário se 

considerado impenhorável o seu salário e esse fosse o único bem alcançável pelo credor, pois 

teria morado em imóvel alheio, por força de contrato de locação, e nenhuma retribuição teria 

proporcionado ao credor-locador.  

Portanto, em princípio, poderia ser cogitada a penhora do salário em situação 

como a ilustrada acima, por meio da ponderação. Diversa seria a solução se o locatário tivesse 

sido demitido de seu emprego original e continuasse desempregado ou reempregado com com 

salário significativamente inferior. Por essas razões, não se pode estabelecer com precisão 

uma regra que seja capaz de abranger as inúmeras variáveis que circundam o caso concreto. A 

norma efetiva é criada com o julgamento do caso concreto.  

Examinando outra hipótese já referida, a da hipoteca de imóvel residencial 

firmada por terceiro, a questão comporta compreensão também à luz do enriquecimento sem 

                                                             
477 NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 197. 
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causa. O Superior Tribunal de Justiça não admitiu a incolumidade da hipoteca do imóvel 

residencial prestada por terceiro478. Para tanto, considerou o mínimo existencial, o direito à 

moradia e também o fato de o garantidor não ter se beneficiado (auferido vantagem) em 

nenhum momento da relação jurídica firmada com o credor. Figurou apenas como um 

garantidor, estranho à avença de mútuo subjacente à hipoteca. 

A questão pode ser analisada sob dois aspectos diferentes. O primeiro diz 

respeito ao fato de o garantidor ser mero responsável e não propriamente devedor. E aqui, é 

oportuno lembrar, a questão relativa à diferenciação entre débito e responsabilidade, 

desenvolvida no início deste estudo, desponta como elemento de destaque para a decisão. O 

acórdão, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, seria, certamente, diferente se a garantia 

tivesse sido prestada pelo próprio devedor; não fosse assim, a ofensa ao enriquecimento sem 

causa como princípio seria patente. Sensibilizou-se aquele Tribunal com o fato de a lei 

permitir a subtração do único bem – utilizado para a residência de sua família – de um 

garantidor que nunca se beneficiou diretamente com o contrato inadimplido pelo vero 

devedor. E o segundo aspecto está pautado no mínimo existencial e no direito à moradia. De 

um lado havia a instituição financeira e, do outro, um garantidor que nunca fruira do 

empréstimo prestado por aquela e estava prestes a perder seu imóvel residencial. 

Não se conhecem os pormenores do caso, mas parece-nos, a decisão é acertada 

apesar de sua suscetibilidade a inúmeras críticas, primeiro por afastar a lei e, segundo por 

atentar contra o princípio da confiança do jurisdicionado em relação à legislação. Com efeito, 

incomoda o fato de a pessoa, natural ou jurídica, acreditar em uma regra posta e depois ser 

surpreendida por uma interpretação-surpresa que fulmine a sua validade. Mas entre conferir 

guarida à expectativa do credor (com interesse empresarial) e a tutela da dignidade, ou de 

direitos fundamentais existenciais, prefere-se a segunda alternativa. 

Sobre o princípio da confiança, é oportuna a transcrição de lição ministrada por 

Karl Larenz, com o seguinte conteúdo: 

 
O princípio da confiança é um princípio imanente à nossa ordem 
jurídica, que, dentro dos limites que em cada caso se lhe assinalem, 
pode almejar a ser tido em conta em todos os ramos do Direito. Nem 
toda a confiança merece protecção, mas só aquela que parece estar 
justificada pelas circunstâncias. Além disso, o princípio da confiança 

                                                             
478 O Superior Tribunal de Justiça, conforme citado no capítulo referente à ponderação, entendeu por afastar a 
hipoteca do imóvel residencial, prestada por terceiro, com fundamento no mínimo existencial e no direito à 
moradia (Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma. Recurso Especial nº 1.180.873 - RS. Relator Ministro Luis 
Felipe Salomão. Julgado em 17.9.2015. Publicado em 26.10.2015). 
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pode estar em colisão com outros princípios jurídicos a que pode 
caber a prevalência, tanto em geral, como no caso concreto.479 

 

Em síntese, o enriquecimento sem causa pode, pelas razões acima 

desenvolvidas, ser utilizado como mais um elemento a estrutura a aplicação da ponderação. 
 

 

4.5.6 A relação entre o valor do crédito e o valor do bem protegido e a existência de 

outras dívidas 
 

Não são incomuns situações em que o executado tem seu patrimônio formado 

apenas por bens impenhoráveis (bem de família, móveis, utensílios, caderneta de poupança 

em montante inferior a quarenta salários mínimos, instrumentos de trabalho etc.). Conforme 

exaustivamente desenvolvido no presente estudo, se for cabível a ponderação por causa da 

relevância jurídica do interesse do credor, um dos elementos que pode ser levado em conta 

pelo juiz é a relação existente entre o valor do crédito e o valor dos bens tidos como 

impenhoráveis. Exemplo: se uma pessoa natural toma emprestado de outra o montante de dez 

mil reais e depois torna-se inadimplente, pode não fazer o menor sentido, em face de 

eventuais especificidades que venham a ser suscitadas pelo credor, a manutenção de 

impenhorabilidade do imóvel residencial de dois milhões de reais. Quem vive em imóvel de 

alto padrão, normalmente tem custos com a própria manutenção do bem que superam em 

muito o valor da dívida. Não é crível, em princípio, que uma pessoa que mantenha tal padrão 

de vida não seja capaz de arcar com dívida de empréstimo de pequeno valor (se comparado 

com o valor de seus bens, ainda que impenhoráveis). Mas é evidente que não se pode fazer 

desse exemplo um paradigma, pois a conclusão referida pode ser válida ou não, dependendo 

de inúmeras outras considerações. São as circunstâncias do caso concreto que podem tornar 

legítima ou ilegítima uma decisão que estenda a impenhorabilidade em tal hipótese. 

Por essa razão, a determinação da penhora de bem impenhorável pode servir 

inclusive para forçar o devedor-executado que esconde bens da constrição, fato que pode ser 

apurado e constatado também pelo padrão de vida que ostenta. 

Mas é preciso bastante cautela na utilização desse elemento para a ponderação. 

Não pode, por exemplo, o juiz, apenas por considerar que o executado reside em imóvel (bem 

de família) de alto valor, permitir a penhora do bem apenas porque o crédito objeto da 
                                                             
479 LARENZ, Karl.  Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7ª ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2014. p. 603. 
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execução representa um percentual mínimo em relação ao valor do imóvel e que, por tal 

razão, seria completamente factível o pagamento por parte do executado. O raciocínio pode 

até ser correto em algumas situações, mas não em todas. Se esse mesmo executado, 

exemplificativamente, tem diversos outros débitos, evidente que a penhora do bem pode 

comprometer a sua dignidade, vez que com a alienação do bem, tudo o que restará ao 

executado após o pagamento da dívida objeto da primeira execução será dinheiro. E como tal, 

todo ele seria em tese penhorável. Com isso, abrir-se-ia a possibilidade de nada restar ao 

executado após a primeira penhora, pelo fato de os outros credores pretenderem a constrição 

sobre o saldo remanescente. Logo, todas estas questões devem ser suscitadas pelos advogados 

das partes e apreciadas num contexto mais amplo pelo juiz da causa. 

Em suma, todos os elementos, não exaustivos, podem ser apreciados para a 

aplicação da técnica da ponderação. Não há entre eles propriamente uma hierarquia ou ordem 

de prevalência; o juiz deve sopesá-los, valendo-se de farta e convincente argumentação e 

fundamentação para legitimar a decisão que deve estar em conformidade não apenas com uma 

regra, aparentemente suficiente para a solução do caso, mas com todo o ordenamento jurídico, 

considerados a dignidade humana, os direitos fundamentais, o mínimo existencial e demais 

direitos e institutos que compõem o direito vigente. 
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CONCLUSÕES 
 

1. Após a Revolução Francesa (1789), o direito de propriedade e a liberdade de 

contratar consolidaram-se como verdadeiros pilares no âmbito do direito privado, que tinha a 

sua ênfase voltada ao patrimônio e ao interesse individual do cidadão. O Código Civil 

brasileiro de 1916, inspirado pela ideias iluministas de então, também respeitou aquelas 

vertentes norteadoras do direito privado, pautadas pela família monocrática, pela autonomia 

da vontade e pela propriedade individual. No entanto, tais valores, com o tempo, começaram 

gradativamente a ser flexibilizados, pois o modelo de estado liberal sempre causou 

significativa desigualdade econômica e social. Com isso, a atenção legislativa passou a voltar-

se menos ao indíviduo e mais ao social, de forma a estimular a harmonização entre o interesse 

privado e o coletivo, assim como o bem-estar social. 

 

2. A partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o Brasil 

passou a assegurar expressamente, a exemplo da Lei Fundamental da Alemanha e das 

Constituições de Portugal e Espanha, entre outros documentos normativos importantes, 

direitos e garantias fundamentais, verdadeiros alicerces, ou normas embasadoras de todo o 

ordenamento jurídico. A dignidade da pessoa humana passou a ser princípio fundamental da 

República Federativa do Brasil e, com isso, a referência a ela tornou-se cada vez comum, 

tanto pelos pelos jurisdicionados quanto pelos juízes, para a fundamentação de seus pleitos ou 

decisões, respectivamente. A essa nova fase da história do direito atribuiu-se o nome de 

neoconstitucionalismo ou pós-positivismo. Direitos subjetivos encarecidos no passado, como 

a propriedade, passaram a ser relativizados com maior facilidade em homenagem à crescente 

relevância de sua função social.   

 

3. Inúmeros foram os autores, civilistas e constitucionalistas, acompanhados de 

entendimentos jurisprudenciais consistentes, que passaram a sustentar uma verdadeira 

"repersonalização" do Direito Civil, em face do conteúdo das normas constitucionais, 

preocupadas com a dignidade humana, os direitos fundamentais, a erradicação da pobreza, a 

solidariedade, a diminuição das desigualdades sociais, o respeito a um mínimo existencial e à 

eficácia das normas constitucionais também no âmbito do direito privado. 

 

4. O Código Civil de 2002 acompanhou a orientação constitucional e, não 

apenas criou parâmetros mais objetivos para a efetivação da função social da propriedade 
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(artigos 1228 e seguintes), como determinou que os contratos não devem atender 

exclusivamente as vontades e necessidades das partes contratantes, livres de censura; ao 

contrário, valorizou-se a necessidade de os contratantes agirem sempre de boa-fé e 

respeitarem a função social do contrato (artigos 421 e 422), não tendo qualquer valor jurídico 

avença contrária a tais determinações (artigo 2035, parágrafo único). 

 

4. A mudança de paradigma, determinada pela Constituição Federal e pelo 

Código Civil de 2002, no sentido de atribuir maior valor à dimensão existencial do ser 

humano e, consequentemente, ao bem-estar social, à função social dos contratos e à função 

social da propriedade, com atenção especial à função dos bens que compõem o patrimônio de 

um indivíduo, embora não tenha corrompido institutos tradicionais de direito privado, 

possibilitou a sua releitura, que interferiu também no âmbito do direito obrigacional. 

 

5. A obrigação inadimplida gera a responsabilidade patrimonial. A efetivação 

da responsabilidade patrimonial ocorre no âmbito de processo de execução, que já em seu 

início prevê a possibilidade de constrição de bens (penhora), para posterior alienação e 

satisfação do credor com o produto proveniente da alienação. A regra determina a 

possibilidade de penhora de todos os bens existentes no patrimônio do devedor, observando-

se uma ordem legalmente estabelecida (artigo 835 do Código de Processo Civil de 2015). A 

lei, no entanto, contempla algumas exceções a essa regra e, com isso, alguns bens do devedor 

são impenhoráveis, em seu benefício e em prejuízo do credor-exequente. 

 

6. A maior parte das hipóteses de impenhorabilidade de bens visa à 

preservação da dignidade do executado, que não pode ser privado daquilo que é indispensável 

à sua subsistência, como por exemplo, seu imóvel residencial (bem de família - tanto o 

previsto no Código Civil quanto aquele disciplinado pela Lei nº 8.009/90), os móveis que  

guarnecem a residência, seu salário, seus recursos mantidos em aplicação financeira (até o 

limite de 40 salários mínimos), entre outras arroladas no artigo 833 do Código de Processo 

Civil de 2015. 

 

7. A lei, assim, em princípio, está sintonizada com a Constituição Federal, 

quanto à tutela da dignidade humana, muito embora haja certas discrepâncias decorrentes, 

algumas delas, da própria lei, e outras, dos entendimentos jurisprudenciais que ampliam ou 

restringem o rol de impenhorabilidade. Quanto a tais discrepâncias, foram apresentadas 
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críticas com o fito de proporcionar reflexão mais apurada e novos estudos que visem a aparar 

tais arestas e minimizar as contradições e incoerências. 

 

8. O presente estudo parte da premissa de que as normas constitucionais têm 

eficácia no âmbito do direito privado. Mas essa eficácia deve ser limitada. A dignidade 

humana e os direitos fundamentais são expressões abrangentes, com delimitações imprecisas, 

e a sua aplicação indiscriminada no âmbito da responsabilidade patrimonial mostra-se 

perigosa e incompatível. O uso desmedido da dignidade como fundamento para toda e 

qualquer pretensão não tem cabimento e apenas pode aumentar a sensação de insegurança 

jurídica. Por essa razão, a sua utilização deve ser feita com cautela e em situações 

excepcionais, ou seja, naqueles casos difíceis (hard cases), em que as peculiaridades 

demonstram que a lei, tal como positivada, flagrantemente desrespeita a dignidade ou direitos 

e garantias fundamentais.  

 

9. O mínimo existencial, com base na dignidade e demais direitos 

fundamentais, deve ser preservado. Isso é inequívoco. Mas não apenas o executado tem esse 

direito. O exequente também é titular da dignidade e também é titular de direitos. Em face das 

circunstâncias, o direito do devedor ao mínimo existencial deve ser analisado também à luz da 

situação jurídica do credor. O credor também tem direito fundamental a ser tutelado, seja com 

base no direito fundamental à tutela executiva, seja pelo direito de propriedade que, numa 

análise mais ampla da expressão, não exclui o crédito como objeto. 

 

10. Em face desse cenário, de interferência do mínimo existencial ou 

patrimônio mínimo, no âmbito da responsabilidade patrimonial, o juiz pode, em 

circunstâncias bastante especiais, determinar a penhora de um bem impenhorável ou, ao 

contrário, fixar a impenhorabilidade de certo bem apesar de a lei dizer o inverso, para conferir 

justiça ao caso concreto. Não pode, no entanto, fazê-lo de forma indiscriminada, segundo sua 

própria consciência de justiça, mas sim fundamentar exaustivamente a sua decisão com base 

no ordenamento jurídico, a partir da análise das especificidades do caso concreto. 

 

11. A ponderação, que consiste numa técnica de sopesamento, é indicada para 

a solução das anomalias, incoerências, contradições e conflitos entre as diversas normas 

contidas no ordenamento jurídico, na esfera da responsabilidade patrimonial. Está positivada 

no ordenamento jurídico pátrio expressamente, por força do artigo 489, §2°, do novo Código 
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de Processo Civil. Apesar da controvérsia doutrinária, sustentou-se neste estudo a 

possibilidade de ponderação de princípios, valores, interesses legítimos envolvidos e até 

mesmo de regras, diferentemente do que vem professando a maior parte da doutrina de que a 

ponderação seria apenas uma técnica aplicável a possíveis conflitos entre princípios. E o 

Código de Processo Civil reforça essa possibilidade ao prescrever que a ponderação pode ser 

operada entre normas, genericamente consideradas, em conflito. 

 

12. Não se ignoram possíveis, e até prováveis, riscos significativos se a 

ponderação não for bem aplicada, pois pode efetivamente servir de fundamento – ilegítimo – 

para justificar decisões arbitrárias e equivocadas no âmbito da responsabilidade patrimonial. 

Mas tais riscos não podem impedir a sua utilização – ao contrário, devem os juristas envidar 

esforços para traçar elementos para o sopesamento para cada campo do direito em que há 

maior chance de seu emprego. 

 

13. O objetivo do presente estudo, entre outros, foi o de apresentar alguns dos 

elementos que podem estruturar a ponderação na responsabilidade patrimonial, tais como a 

análise subjetiva da situação do executado-devedor e do exequente-credor, a natureza do 

crédito e do débito, a função desempenhada pelos bens, sobre os quais se pretende a penhora, 

o abuso do direito, a boa-fé e a má-fé das partes, o enriquecimento sem causa e a relação entre 

o valor do crédito e o valor do bem protegido. Referidos elementos não são exaustivos e não 

há propriamente hierarquia entre eles, devendo o juiz analisar o caso concreto e selecionar os 

fatos que são relevantes, descartando os supérfluos para o deslinde da questão. 
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