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RESUMO  
 

O objetivo da presente pesquisa é demonstrar que o solteiro que se encontra no pólo passivo do processo de 

execução também tem seu imóvel residencial protegido, igualando-o ao bem de família, não recaindo sobre este 

imóvel a penhora e, consequentemente, os seus efeitos, haja vista que apesar da finalidade do processo de 

execução ser a satisfação do credor, esta fase processual deve obedecer também às regras de proteção ao 

devedor, como é o caso da impenhorabilidade do bem de família. A priori, esta impenhorabilidade abrangia 

apenas o bem de família em seu sentido estrito, ou seja, entendia esta proteção apenas em relação a um 

conjunto, a um grupo de pessoas. No entanto, encontra-se pacificado que esta impenhorabilidade diz respeito 

também ao bem de família do solteiro, qual seja o seu imóvel residencial. Garantindo assim total proteção ao 

imóvel residencial, não havendo diferença entre a propriedade ser individual ou de um grupo de pessoas unidas 

por laços sanguíneos. Trata-se de uma pesquisa exclusivamente bibliográfica, onde não foram coletados dados 

“em campo”. 

Palavras-chaves: Processo de execução. Impenhorabilidade do bem de família. Solteiro executado. 

 

 

ABSTRACT  
 

The goal of this research is to analyze the principle of worker protection, which unfolds in three other 

subprinciples, namely the principle of more favorable standard principle of prevalence the most favorable 

condition and principle of in dubio pro misero. There is a big discussion about this, considering that some believe 

that the principle of protection to the worker ends up at odds with the principle of equality. However, as will be 

demonstrated in the present study, there is no friction, but a confirmation of a principle due to the other. It is 

exclusively a literature search, where no data were collected "in the field". 

Keyword: Implementation process. Unseizability of good family. Single run. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Após a sentença condenatória do processo de 

conhecimento e não havendo cumprimento da 

sentença por parte do devedor, deverá ser requerida a 

execução da sentença condenatória, cumprindo ao 

juiz, imediatamente, determinar a expedição de 

mandado de penhora e avaliação dos bens sujeitos à 

execução. 

No entanto, esta penhora possui alguns 

empecilhos, não podendo recair sobre qualquer um 

dos bens do devedor, devendo obedecer às regras da 

impenhorabilidade do bem de família, incluindo nesta 

proteção o imóvel residencial do solteiro. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a 

impenhorabilidade do bem de família do solteiro 

executado, trazendo citações e jurisprudências. 

Além do objetivo geral, a presente pesquisa 

procurou também analisar a penhora no processo de 

execução, estudar o bem de família, analisar a 

impenhorabilidade do bem de família e mostrar as 

duas correntes existentes com relação a este tema. 

Este assunto tem grande importância, uma vez 

que é bastante atual e se faz presente na realidade 

cotidiana, onde por diversas ocasiões, a pessoa 

solteira tem o seu imóvel residencial penhorado para 

que seja cumprida a execução, por não haver ainda o 

conhecimento, por parte dos servidores públicos, por 

exemplo, do oficial de justiça, que a proteção jurídica 

da impenhorabilidade do bem de família alcança 

também o bem do solteiro executado. 

O presente trabalho encontra-se organizado da 

seguinte forma: primeiramente, uma análise do 

conceito de execução, seguida da penhora, bem como 

seu conceito e seus efeitos sobre os bens; remetendo 

assim às exceções à penhora, como é o caso dos bens 

impenhoráveis, dando maior ênfase ao bem de 

família; e ainda, mostrar as duas correntes existentes 

em relação à impenhorabilidade do bem de família do 

solteiro executado.  

É importante tratar deste tema para entender a 

importância da impenhorabilidade do bem de família 

do solteiro executado, haja vista que, são constantes 

os episódios de devedores solteiros que são 

executados e que perdem seu único imóvel 

residencial em face da penhora deste bem, o que se 

encontra inteiramente divorciado dos preceitos legais, 

o que vem a ser o propósito desta pesquisa. 

 

2. DA EXECUÇÃO 
 

Conforme ensinamento do notável 

processualista Cândido Rangel Dinamarco (1997, p. 

115), a execução pode ser definida como “conjunto de 

atos estatais através de que, com ou sem o concurso 

da vontade do devedor, invade-se seu patrimônio 

para, à custa dele, realizar-se o resultado prático 

desejado concretamente pelo direito objetivo 

material”. 

A execução forçada tem como finalidade 

permitir a realização prática do comando concreto 

proveniente do direito objetivo. E esta realização se 

dá através da invasão no patrimônio do devedor, com 

ou sem sua vontade. 

Com isso, pode-se afirmar que a execução 

forçada é a atividade jurisdicional que tem como 

escopo satisfazer de forma concreta o direito de 

crédito do exequendo, através da invasão do 

patrimônio do executado. 

O processo executivo não é formado 

exclusivamente por atos de execução forçada. Apesar 

de estes serem os mais frequentes, há também atos 

de outras espécies. 

Para realizar a execução, o Estado-juiz utiliza-

se de meios executivos que se caracterizam por serem 

meios de sub-rogação, substituindo a atividade do 

executado, invadindo o seu patrimônio a fim de 

realizar o direito do exequendo. Como exemplo 

destes meios existe a penhora de bens, a 

expropriação em hasta pública, bem como os meios 

de coerção, como, por exemplo, as astreintes e a 

prisão civil do devedor de alimentos. 

A presente pesquisa dará ênfase apenas à 

penhora, o se vê no tópico seguinte. 

 

3. DA PENHORA E SEUS EFEITOS 
 

Conforme entendimento de Marinoni e 

Arenhart (2007, p. 251), “requerida a execução da 

sentença condenatória, cumpre ao juiz, 

imediatamente, determinar a expedição de mandado 

de penhora e avaliação dos bens sujeitos à execução”, 

o que se encontra em total conformidade com o art. 

475-J do CPC. 

A penhora é um ato executivo, através do qual 

se apreendem bens do executado, visando garantir o 

cumprimento da sentença. 

Barbosa Moreira (apud CÂMARA, 2007, p. 306) 

assim conceitua a penhora: 

 
Penhora é o ato pelo qual se apreendem bens para 

empregá-los, de maneira direta ou indireta, na 

satisfação do crédito exequendo. Tratando-se, pois, 

de ato de apreensão judicial de bens, sendo certo 

que os bens penhorados serão empregados na 

satisfação do direito exequendo.  

 

De acordo com Marinoni e Arenhart (2007, p. 

251) a penhora é “o procedimento de segregação dos 

bens que efetivamente se sujeitarão à execução, 

respondendo pela dívida inadimplida”. E mais, “é o ato 

processual pelo qual determinados bens do devedor 
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(ou de terceiro responsável) sujeitam-se diretamente 

à execução”. 

Com isso, entende-se que a penhora é um ato 

essencial ao procedimento de execução por quantia 

certa contra devedor solvente, haja vista que é a 

partir da penhora que será possível a efetivação dos 

atos relacionados à expropriação de bens, pois com a 

sua conversão em dinheiro através de uma das 

modalidades de penhora, será concretizada a 

satisfação do direito exequendo. 

Após ser realizada a penhora, os bens que 

foram penhorados ficam indisponíveis para o devedor, 

impossibilitando-o de aliená-los ou onerá-los, mas o 

devedor não perde a propriedade do bem, apenas não 

poderá dispor sobre aquele bem.  

A penhora possui efeitos processuais e 

materiais, conforme Câmara (2007, p. 307), podendo 

ser assim divididos: 

 
Efeitos processuais: a) garantir o juízo; b) 

individualizar os bens que suportarão a atividade 

executiva; c) gerar para o exequente direito de 

preferência. E de outro lado, os efeitos materiais da 

penhora: a) retirar do executado a posse direta do 

bem penhorado; b) tornar ineficazes os atos de 

alienação ou oneração do bem apreendido 

judicialmente. 

 

Com relação ao primeiro efeito citado, qual seja 

garantir o juízo, pode-se afirmar que esta primeira 

consequência da penhora no plano processual é a 

garantia do juízo, dando ao processo a segurança de 

que no patrimônio do executado existem bens 

suficientes para assegurar a satisfação e realização do 

direito do exequendo. 

O segundo efeito da penhora é individualizar 

os bens sobre os quais irão incidir os atos executivos, 

ou seja, a execução irá se realizar através da 

expropriação dos bens do executado, com a finalidade 

de satisfazer o direito do exequendo, onde os atos 

expropriatórios irão incidir apenas sobre os bens 

apreendidos, e não sobre os outros bens que 

compõem o patrimônio do executado. 

O terceiro e último efeito processual da 

penhora é gerar para o exequente o direito de 

preferência, ou seja, recaindo mais de uma penhora 

sobre o mesmo bem, terá preferência ao recebimento 

do dinheiro, em que foi convertido o bem, aquele 

exequente que, em primeiro lugar, tiver realizado a 

penhora. 

No que tange aos efeitos materiais, o primeiro 

deles é a perda da posse direta do bem penhorado, 

onde, apesar do bem penhorado continuar integrando 

o patrimônio do executado, este apenas detém a 

posse indireta do bem, uma vez que não mais terá o 

contato físico com o bem, pois este será entregue a 

um depositário judicial, que terá o dever de conservar 

o bem, evitando a sua deterioração ou o seu 

perecimento. 

O segundo e último efeito material diz respeito 

a tornar ineficazes os atos de alienação ou oneração 

dos bens penhorados, ou seja, pelo fato de a penhora 

não retirar o bem apreendido do domínio do 

executado, não produz a penhora o efeito de tornar o 

bem indisponível, não sendo considerados nulos ou 

anuláveis os atos praticados pelo executado, porém 

este ato será relativamente ineficaz, tornando a 

alienação ou oneração do bem penhorado incapaz de 

retirar o bem do campo de incidência da 

responsabilidade patrimonial. 

Ou seja, tal ato é válido e capaz de produzir 

efeitos entre alienante e adquirente, embora não seja 

oponível ao exequente, que poderá obter, através da 

utilização daquele bem alienado após a penhora, a 

realização do seu direito de crédito. 

No entanto, alguns bens do devedor não 

respondem à regra da penhora, sendo impenhoráveis 

absoluta ou relativamente, o que é o tema do próximo 

tópico. 

 

3. DOS BENS IMPENHORÁVEIS 
 

Podem ser penhorados todos os bens que estão 

no patrimônio do devedor, ou seja, todos os bens 

presentes e futuros do executado, bem como os 

passados que foram alienados fraudulentamente, 

podendo ainda a penhora incidir sobre os bens 

enumerados no art. 592 do CPC. Porém, alguns bens 

do devedor não estão sujeitos a penhora, ou seja, 

ficaram excluídos da responsabilidade patrimonial, 

conforme art. 648 do CPC, qual seja “não estão 

sujeitos à execução os bens que a lei considera 

impenhoráveis ou inalienáveis”. 

Estes bens são chamados de impenhoráveis, 

podendo ser divididos entre bens absolutamente 

impenhoráveis, bens relativamente impenhoráveis e 

bem de família ou de residência. 

Os bens absolutamente impenhoráveis estão 

enumerados no art. 649 do CPC, e estes bens não 

podem ser penhorados em hipótese alguma, sendo 

irrelevante se existem ou não outros bens no 

patrimônio do executado capazes de satisfazer o 

direito do exequendo.  

Destarte, são impenhoráveis os bens 

inalienáveis, bem como aqueles bens que asseguram 

a sobrevivência do executado, como é o caso, por 

exemplo, dos instrumentos de trabalho. 

O art. 649 do CPC traz o seguinte rol dos bens 

impenhoráveis: 

 
Art. 649.  São absolutamente impenhoráveis: 

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato 

voluntário, não sujeitos à execução; 
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II - os móveis, pertences e utilidades domésticas 

que guarnecem a residência do executado, salvo os 

de elevado valor ou que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida;  

III - os vestuários, bem como os pertences de uso 

pessoal do executado, salvo se de elevado 

valor;         

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações, proventos de aposentadoria, 

pensões, pecúlios e montepios; as quantias 

recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, observado o disposto no § 3o 

deste artigo;         

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os 

utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis 

necessários ou úteis ao exercício de qualquer 

profissão;  

VI - o seguro de vida;         

VII - os materiais necessários para obras em 

andamento, salvo se essas forem penhoradas;          

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida 

em lei, desde que trabalhada pela família;  

IX - os recursos públicos recebidos por instituições 

privadas para aplicação compulsória em educação, 

saúde ou assistência social;  

X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, 

a quantia depositada em caderneta de poupança.  

XI - os recursos públicos do fundo partidário 

recebidos, nos termos da lei, por partido político. 

§ 1o  A impenhorabilidade não é oponível à 

cobrança do crédito concedido para a aquisição do 

próprio bem.         

§ 2o  O disposto no inciso IV do caput deste artigo 

não se aplica no caso de penhora para pagamento 

de prestação alimentícia. 

 

Já a impenhorabilidade relativa encontra-se 

prevista no art. 650 do CPC: “podem ser penhorados, à 

falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos bens 

inalienáveis, salvo se destinados à satisfação de 

prestação alimentícia”.   

Ou seja, se existirem outros bens penhoráveis, 

os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis não 

poderão ser penhorados. Porém, na ausência de 

outros bens, estes bens relativamente impenhoráveis 

serão atingidos pelos efeitos da execução. 

Além dos bens elencados no art. 649 do CPC 

como sendo bens absolutamente impenhoráveis, 

existem ainda vários outros bens impenhoráveis que 

são agrupados sob o conceito de bem de família.  

Estes bens são instituídos e tratados pela Lei nº 

8.009/90. Esta lei, ao dispor sobre o bem de família, 

protege não só a família casamentária, mas também 

as entidades familiares. 

 
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da 

entidade familiar, é impenhorável e não 

responderá por qualquer tipo de dívida civil, 

comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 

natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais 

ou filhos que sejam seus proprietários e nele 

residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende 

o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as 

plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e 

todos os equipamentos, inclusive os de uso 

profissional, ou móveis que guarnecem a casa, 

desde que quitados. 

 

Conforme Gonçalves (2007, p. 518), “o bem de 

família é, em verdade, um direito, não se confundindo 

com o imóvel residencial sobre o qual incide”. 

Apesar do disposto em lei, não é necessário 

que o imóvel pertença ao casal ou a todos os 

integrantes da entidade familiar, haja vista que basta 

que o imóvel pertença ao devedor, que nele resida, 

sendo irrelevante se ele mora só ou com a sua família. 

Lemos (2009, p. 02) entende que 

 
A Lei de Impenhorabilidade do Bem de Família, ao 

garantir que o imóvel residencial não responderá 

por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal 

ou previdenciária, traz em seu conteúdo normas de 

cunho humanitário, protegendo o imóvel da família 

e garantindo àqueles que passam por dificuldades 

financeiras uma vida digna, sem privação de sua 

moradia. E de outra forma não poderia ser, pois o 

Estado tem o dever de dar amparo e proteção à 

família, vez que ela é a base da sociedade por 

determinação Constitucional. O artigo 226 da 

Constituição Federal dispõe que: “A família, base 

da sociedade, tem especial proteção do Estado”. 

 

É importante não confundir o bem de família 

voluntário, previsto no Código Civil, em seus art. 1711 

a 1722, com a impenhorabilidade instituída pela Lei 

nº 8.009/90, que disciplina o bem de família 

obrigatório. 

Conforme Diniz (2006, p. 1400), o bem de 

família tratado no Código Civil “é um prédio ou 

parcela do patrimônio que os cônjuges, ou entidade 

familiar, destinam para abrigo e domicílio desta, com 

a cláusula de ficar isento da execução por dívidas 

futuras”. 

Já a Lei de Impenhorabilidade do Bem de 

Família, qual seja Lei nº 8.009/90, regula a 

impenhorabilidade involuntária, que independe de 

vontade e é imposta pela lei. 

Esta impenhorabilidade do bem de família 

instituída pela Lei nº 8.009/90, não inclui apenas o 

imóvel utilizado pelo devedor como moradia, e sim 

também os móveis que fazem parte da residência, 

estando excluídos desta proteção apenas os veículos, 

as obras de arte e os adornos suntuosos, conforme o 

disposto no art. 2º da referida Lei: “Excluem-se da 

impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de 

arte e adornos suntuosos”. 

Importante se faz ressaltar que tais exceções 

são elencadas de forma taxativa e restrita, não 

admitindo ampliação ou interpretação extensiva. Não 
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cabendo ainda qualquer modificação ou alteração do 

elenco legal.  

A Lei nº 8.009/90 dispõe ainda que o imóvel 

urbano ou rural que serve de residência da família é 

impenhorável, salvo para a cobrança de algumas 

dívidas previstas no art. 3º da referida lei: 

 
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; 

II - pelo titular do crédito decorrente do 

financiamento destinado à construção ou à 

aquisição do imóvel, no limite dos créditos e 

acréscimos constituídos em função do respectivo 

contrato; 

III -- pelo credor de pensão alimentícia; 

IV - para cobrança de impostos, predial ou 

territorial, taxas e contribuições devidas em função 

do imóvel familiar; 

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel 

oferecido como garantia real pelo casal ou pela 

entidade familiar; 

VI - por ter sido adquirido com produto de crime 

ou para execução de sentença penal condenatória 

a ressarcimento, indenização ou perdimento de 

bens. 

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida 

em contrato de locação. 

 

Segundo Câmara (2007, p. 323) 

 
Difere a impenhorabilidade do bem de família da 

impenhorabilidade absoluta pelo fato de que os 

bens absolutamente impenhoráveis não podem, 

jamais, ser objeto de penhora, o que não ocorre 

com o bem de família, que poderá ser penhorado 

nos casos previstos no art. 3º da Lei nº 8.009/90. 

Não se pode afirmar que o bem de família é 

absolutamente impenhorável. De outro lado, 

distingue-se a impenhorabilidade do bem de 

família da impenhorabilidade relativa porque os 

bens relativamente impenhoráveis só podem ser 

penhorados se o devedor não tiver outros capazes 

de garantir a realização do direito exequendo, 

enquanto o bem de família, ressalvadas as 

hipóteses do art. 3º da Lei 8.009/90, não pode ser 

penhorado, mesmo que o executado não tenha 

outros; [...] Não se pode, assim, afirmar que o bem 

de família é relativamente impenhorável. 

 

Com isso, pode-se entender a 

impenhorabilidade do bem de família como uma 

categoria distinta da impenhorabilidade absoluta e da 

relativa, como se fosse um meio termo das duas. 

 

4. DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA 

DO SOLTEIRO EXECUTADO 

 

A Lei nº 8.009/90 traz em seu artigo 1º que “o 

imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade 

familiar, é impenhorável e não responderá por 

qualquer tipo de dívida [...]”.  

A simples leitura da Lei, em um primeiro 

momento, pode levar as pessoas a pensar que o 

imóvel residencial da pessoa solteira está excluído da 

proteção ao bem de família.  

No entanto, vários doutrinadores posicionam-

se no sentido da impenhorabilidade ser extensiva 

também às pessoas solteiras.  

Azevedo (2002, p. 174-175), por exemplo, 

dispõe que:  

 
Entendo diferentemente desse posicionamento 

contrário à proteção do solteiro ou do que vive 

solitariamente. Eles não podem ser excluídos da 

proteção da lei, porque cada pessoa, ainda que 

vivendo sozinha, deve ser considerada como 

família, em sentido mais estrito, já que o homem, 

fora da sociedade deve buscar um ninho, um lar, 

para proteger-se das violências, das agruras e dos 

revezes que existem na sociedade.  

 

De maneira semelhante entendem Gagliano e 

Pamplona Filho (2005, p. 311), ao afirmarem que “o 

conceito legal de entidade familiar não poderia ser 

tão duro, sob pena de se coroarem injustiças”. 

Conforme o Ministro Fontes de Alencar (apud 

GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2005, p. 311), 

 
Quanto ao fundamento do acórdão de que ela é 

solteira e, em consequência, não atingida pela 

benesse da Lei nº 8.009/90, afasto-o, porque senão 

chegaríamos à suprema injustiça. Se o cidadão 

fosse casado, ainda que mal casado, faria jus ao 

benefício; se fosse viúvo, sofrendo a dor da viuvez, 

não teria direito ao benefício. 

 

E no caso de irmãos solteiros? Esse 

entendimento tem justificado diversas decisões em 

sentido contrário, nas quais se invoca a proteção da 

lei nas situações em que não existe exatamente um 

casal ou entidade familiar. 

Gagliano e Pamplona Filho (2005, p. 311) assim 

indagaram: “dentro desse raciocino, como negar o 

amparo ao devedor solteiro, que resida com sua tia, 

viúva, e que nunca se casou ou teve filhos? Não 

haveria uma comunidade de existência entre tia e 

sobrinho digna de proteção?” 

O Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro (STJ, REsp 

450.989-RJ) entende que 

 
[...] a Lei nº 8.009/90 não está dirigida a número de 

pessoas. Mas à pessoa. Solteira, casada, viúva, 

desquitada, divorciada, pouco importa. O sentido 

social da norma busca garantir um teto para cada 

pessoa. Só essa finalidade, data venia, põe sobre a 

mesa a exata extensão da lei. Caso contrário, 

sacrificar-se-á a interpretação teleológica para 

prevalecer a insuficiente interpretação literal. 
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De acordo com Gonçalves (2007, p. 528), 

 
Expressiva corrente jurisprudencial vem 

proclamando, com efeito, que a pessoa solteira, 

viúva, separada ou divorciada constitui também 

essa entidade. Confira-se: ‘É impenhorável, por 

efeito do preceito contido no art. 1º da Lei nº 

8.009/90, o imóvel em que reside, sozinho, o 

devedor celibatário. A interpretação teleológica do 

aludido dispositivo legal revela que a norma não 

se limita ao resguardo da família. Seu escopo 

definitivo é a proteção de um direito fundamental 

da pessoa humana: o direito à moradia. Se assim 

ocorre,não faz sentido proteger quem vive em 

grupo e abandonar o indivíduo que sofre o mais 

doloroso dos sentimentos: a solidão”. 

 

Para concretizar os argumentos acima 

escandidos foram colacionadas as seguintes 

jurisprudências: 

 
Ementa: PROCESSUAL – EXECUÇÃO – 

IMPENHORABILIDADE – IMÓVEL – RESIDÊNCIA – 

DEVEDOR SOLTEIRO E SOLITÁRIO – LEI 8.009/90. 

– A interpretação teleológica do Art. 1º, da Lei 

8.009/90, revela que a norma não se limita ao 

resguardo da família. Seu escopo definitivo é a 

proteção de um direito fundamental da pessoa 

humana: o direito à moradia. Se assim ocorre, não 

faz sentido proteger quem vive em grupo e 

abandonar o indivíduo que sofre o mais doloroso 

dos sentimentos: a solidão. – É impenhorável, por 

efeito do preceito contido no Art. 1º da Lei 

8.009/90, o imóvel em que reside, sozinho, o 

devedor celibatário. (EREsp 182.223/SP, Rel. 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Rel. p/ 

Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 06.02.2002, DJ 

07.04.2003 p. 209). 

 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. 

PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. OCUPAÇÃO 

UNICAMENTE PELO PRÓPRIO DEVEDOR. 

EXTENSÃO DA PROTEÇÃO DADA PELA LEI N. 

8.009/90 

Segundo o entendimento firmado pela Corte 

Especial do STJ (EREsp n. 182.223/SP, Rel. p/ 

acórdão Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 

07.04.2003, por maioria), considera-se como 

"entidade familiar", para efeito de 

impenhorabilidade de imóvel baseada na Lei n. 

8.009/90, a ocupação do mesmo ainda que 

exclusivamente pelo próprio executado.II. Ressalva 

do ponto de vista do relator.III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido, para afastar a 

penhora. (STJ – 4ª T., REsp nº 759.962/DF, Rel. 

Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 18.09.2006, p. 328). 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI 8.009/90 

- BENEFÍCIO ESTENDIDO ÀS PESSOAS SOLTEIRAS 

Levando-se em consideração que o espírito da Lei 

8.009/90 não pode ter sido outro a não ser o de 

proteger o bem imóvel que realmente seja 

indispensável ao abrigo do ente familiar, deve-se 

estender o benefício nela contido às pessoas 

solteiras. (TA/MG – 1ª C. Cív., Ag. Inst. nº 

2.0000.00.375391-3/000-1, Rel. Juiz Osmando 

Almeida, julg. 17.09.2002). 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO 

CIVIL – IMPENHORABILIDADE DE BEM – 

DEVEDOR DIVORCIADO – IMÓVEL RURAL – 

POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO – MEDIDA 

NÃO AUTORIZADA POR LEI – RECURSO 

IMPROVIDO – UNÂNIME 

A jurisprudência deste eg. Tribunal tem se firmado 

no sentido de que, ainda que solteiro, o devedor 

goza dos benefícios conferidos pela Lei nº 

8009/90, situação essa que pode e deve ser 

estendida ao devedor separado de fato e/ou 

divorciado. O pretendido fracionamento da 

chácara, excluindo-se tão somente a moradia e os 

bens móveis existentes, penhorando-se o restante 

do terreno, é medida que a referida Lei não 

autoriza. (TJ/DF – 4ª T. Cív., Ag. Inst. nº 

2002.00.2.001989-2, Rel. Des. Lecir Manoel da Luz, 

julg. 03.06.2002). 

 

Ementa: EMBARGOS DO DEVEDOR - PENHORA - 

IMÓVEL RESIDEN-CIAL DE SOLTEIRO - 

IMPENHORABILIDADE 

Merece a proteção da impenhorabilidade (Lei nº 

8.009/90), o imóvel que serve de residência ao 

devedor solteiro. Preliminar não conhecida e 

apelação provida. (TJ/MG – 10ª C. Cív., Ap. Cív. nº 

439.652-7, Rel. Des. Roberto Borges de Oliveira, 

julg. 29.03.2005). 

 

Existem duas correntes acerca deste assunto. 

Conforme entendimento de Wagner Júnior (2009, p. 

01):  

 
Primeira corrente: Entendia que a Lei 8.009/90 

protegia apenas a família e não existe família de um 

homem só. A tese argumentava, em resumo, que, 

“em momento algum pode-se pretender que o 

escopo do mencionado diploma legal foi o de 

proteger o inadimplente. A idéia é sempre de 

proteção ao conjunto, ao grupo de pessoas ligadas 

por laços consangüíneos ou conjugais, e natural e 

previsível que a própria acomodação de uma 

família seja mais difícil do que de uma única 

pessoa. 

Segunda corrente: Aquele que mora sozinho, seja 

solteiro, viúvo, celibatário, merece idêntica 

proteção. Sempre manifestamos nossa 

concordância com essa corrente, a qual, segundo 

pensamos, é fundada e materializa os preceitos da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana. A Lei 

8.009/90, conquanto não objetive beneficiar o 

devedor, não tem, contudo, nenhum comando que 

leve a desconsiderá-lo como entidade familiar. 

Ainda que residindo sozinho, o imóvel de sua 

propriedade que seja a sua morada está preservado 

dos constrangimentos da penhora, porquanto (...) 

subsumida na expressão entidade familiar, a 

merecer proteção, tanto a situação de quem seja 

solteiro como também a do divorciado e a do 

viúvo. Se não fosse assim, enquanto casado, o 

imóvel do varão estaria protegido pela cogitada lei, 

mas ao enviuvar, desapareceria a proteção. De 

igual sorte, o devedor, enquanto solteiro, teria o 

imóvel de moradia sujeito à constrição judicial, que 

ficaria imune com o seu casamento. (Razões de 

voto do Min. César Asfor Rocha, no julgamento do 

REsp 169.239/SP, rel. Min. Barros Monteiro, 4ª, T, 

STJ, DJU 19/03/2001). 
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Com o tempo, a segunda corrente prevaleceu 

sobre a primeira e, em outubro de 2008, esta questão 

fora sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

restando consagrada a idéia da proteção ao bem de 

família do indivíduo sozinho. Entre os precedentes da 

Súmula 364 do STJ estão os Recursos Especiais (REsp) 

139.012, 450.989, 57.606 e 159.851. 

De acordo com esta Súmula 364 do STJ, “o 

conceito de impenhorabilidade de bem de família 

abrange também o imóvel pertencente a pessoas 

solteiras, separadas e viúvas”. 

Desta forma, entende-se que o solteiro 

executado dispõe dos mesmos direitos em relação ao 

seu imóvel residencial que a pessoa casada 

executada, ou seja, pode-se constatar que o imóvel 

residencial do solteiro executado está livre de 

execução, não podendo ser penhorado, exceto nas 

exceções do art. 3º da Lei nº 8.009/90. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A execução é a forma que o exequendo possui 

de ver realizado, satisfeito seu direito perante o 

executado, haja vista que não basta apenas uma 

sentença favorável no processo de conhecimento para 

dar a vitória ao autor. É necessário que exista o 

cumprimento da sentença para que o autor tenha seu 

direito concretizado. 

Uma das formas que existe para que o 

exequendo satisfaça o seu direito de crédito perante o 

executado é através da penhora dos bens do devedor, 

tantos quanto bastem para garantir o juízo e 

concretizar o cumprimento da sentença. 

No entanto, alguns dos bens do executado 

estão impossibilitados de ser penhorados. São os bens 

impenhoráveis, podendo estes serem divididos entre 

bens absolutamente impenhoráveis, bens 

relativamente impenhoráveis e os bens de família, 

estes últimos previstos na Lei nº 8.009/90. 

Ao fazer uma simples análise da Lei, esta induz 

o leitor a achar que apenas os bens pertencentes à 

família, ou seja, a uma entidade familiar formada por 

mais de uma pessoa, estão protegidos pela Lei. 

Porém, o imóvel residencial do solteiro executado 

também faz jus a esta proteção, sendo irrelevante se 

este mora sozinho ou não.  

Neste caso, o que está sendo levado em conta 

é um dos direito previstos constitucionalmente, qual 

seja o direito à moradia, sem o qual o cidadão não 

pode ter uma vida digna, e não apenas a tese de que 

não existe família de um homem só, até mesmo 

porque uma pessoa sozinha, não necessariamente vai 

ser sozinha por toda a vida, podendo um dia vir a 

constituir família, o que será bem mais dificultoso no 

caso da pessoa não ter sua própria residência. 

Destarte, o imóvel residencial do solteiro 

executado por ser um bem impenhorável, assim como 

o bem de família, este não pode ser objeto da 

execução, vindo a ser penhorado com o escopo de 

satisfazer o direito do exequendo. 
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