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RESUMO
Este artigo teve como objetivo estudar a Impenhorabilidade do Bem de Família, que pode ser direcionada a pessoas
solteiras. A Lei nº 8.009/90 expõe normas de cunho humanitário, protegendo o imóvel da família e assegurando, em
especial,  às  pessoas  que  enfrentam  dificuldades  financeiras  uma  vida  digna,  sem  privação  de  sua  moradia,
independente de seu estado civil. O Código Civil atual volta-se para a proteção do real fundamento do direito: o homem.
A partir da Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa humana é princípio fundamental do Brasil, norma que
deve reger todas as relações. A legislação brasileira, a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça entendem ser possível a
Impenhorabilidade  do  Bem  de  Família  para  pessoa  solteira,  pois  estende  as  características  e  os  princípios  que
asseguram os direitos da personalidade. Deste modo, as decisões judiciais devem estar de acordo com as mudanças
sociais e, cada vez mais, há mais pessoas que decidem ser solteiras e devem ter seu direito à moradia protegido, uma
vez este é um direito personalíssimo que precisa ser protegido de forma ampla e irrestrita.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Civil; Proteção; Exceções. 

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é o de estudar a Impenhorabilidade do Bem de Família, recentemente,
aplicada também a pessoas solteiras, tendo em vista que o importante é manter a dignidade da
pessoa humana e seu direito constitucional de ter uma moradia digna, independentemente de seu
estado civil. 

A Lei nº 8.009/90 expõe normas de cunho humanitário,  protegendo o imóvel  da família e
assegura, em especial,  às pessoas que enfrentam dificuldades financeiras uma vida digna, sem
privação  de  sua  moradia.  A  inserção  da  Impenhorabilidade  do  Bem  de  Família  na  legislação
brasileira  pode ser  considerada uma vitória  social  em razão de sua destacada importância,  em
especial, entre as classes menos favorecidas. 

O  Código  Civil  de  2002  é  um nítido  reflexo  das  transformações  ocorridas  na  sociedade
brasileira. O Código atual volta-se para a proteção do real fundamento do direito: o homem. A partir
da Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa humana é princípio fundamental do Brasil,
norma que deve reger todas as relações. Sendo a pessoa o centro do ordenamento jurídico, a sua
razão de ser, nada mais lógico que a personalidade e os direitos a ela atinentes, sejam protegidos
de maneira ampla e irrestrita, conforme nosso texto constitucional.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia  utilizada para  o  desenvolvimento  dessa pesquisa  foi  à  consulta  em obras
bibliográficas, enriquecida com livros e artigos científicos.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 CONCEITO DE DIREITO DE PERSONALIDADE

Os direitos da personalidade são os direitos específicos da pessoa humana de defender o que
lhe é subjetivo, não sendo precisamente um direito, mas um conceito em que se assenta todos os
demais direitos, fazendo parte deles a integridade física, a integridade intelectual e a integridade
moral do indivíduo. 

Assim, são direitos da personalidade 

 os direitos reconhecidos à pessoa humana em si mesma e em suas projeções na sociedade,
previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores inatos ao homem,
como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos (BITTAR,
1999, p. 01). 

Os  direitos  de  personalidade  não  apresentam  conteúdo  econômico  imediato  e  não  se
destacarem da  pessoa  de  seu  titular,  distinguindo-se  dos  direitos  de  ordem patrimonial,  sendo
“certas prerrogativas individuais, inerentes à pessoa humana” (GONÇALVES, 2012, p. 184), estando
a ela ligados de maneira perpétua, não podendo sofrer limitação voluntária. A partir do exposto, “a
personalidade  é  o  conceito  básico  da  ordem  jurídica,  que  a  estende  a  todos  os  homens,
consagrando-a  na  legislação  civil  e  nos  direitos  constitucionais  de  vida,  liberdade  e
igualdade”(DINIZ, 2010, p. 116).

O ser humano tem valor superior a todas as coisas e sob esse valor se fundamentam os
direitos  da  personalidade,  que  são  “tradicionalmente  definidos  como  direitos  essenciais  do  ser
humano, os quais funcionam como o conteúdo mínimo necessário e imprescindível da personalidade
humana“ (BELTRÃO, 2003, p. 23-24).
  Os direitos de personalidade são a coluna vertebral que sustentam os demais direitos, eles
estão arraigados ao indivíduo,  fundidos,  entrelaçados na própria pessoa e,  sem eles,  não pode
haver direitos e obrigações.

3. 2 BREVE REVISÃO HISTÓRICA

O  Direito  de  Personalidade  como  reconhecido  hodiernamente  surgiu  com  a  intenção  de
satisfazer  as  necessidades  do  homem  nas  relações  sociais,  aliando  os  direitos  patrimoniais  e
pessoais para proteger os direitos indispensáveis à dignidade e integridade da pessoa humana. 

Na antiguidade, em Roma e na Grécia, já existia tutela jurídica para punir ofensas físicas e
morais à pessoa.  Todavia, o Direito Romano não observou os Direitos de Personalidade como eles
são visto nos dias atuais e nem os gregos os estruturaram como uma categoria jurídica (FARIAS,
2016, p. 174). Com o Cristianismo “houve um despertar para o reconhecimento daqueles direitos,
tendo como parâmetro a ideia da fraternidade universal”(DINIZ, 2010, p. 118).

A Carta Magna admitiu que a pessoa humana “constituía o fim do direito” (DINIZ, 2010, p.
118-119), porém, foi a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, publicada em 14 de julho de
1789 que reconheceu alguns direitos ausentes na sociedade do antigo regime, (Ancien Règime)
como o direito de resistir à tirania e à opressão, o direito à propriedade e a liberdade e o direito à
igualdade jurídica e a segurança, sendo obra dos revolucionários franceses (FACHIN, 2015, p. 216).
Com ela passou a existir “a defesa dos direitos individuais e a valorização da pessoa e da liberdade
do cidadão”(DINIZ, 2010, p. 119), acabando com todos os privilégios do rei, do clero e da nobreza.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



A Declaração Universal dos Diretos Humanos foi proclamada em 1948, e “é consequência
imediata  da mais  violenta  tragédia  que  assolou a  humanidade no  século  XX”  Algumas nações
procuraram,  por  meio  desse  Tratado  Universal  dos  Direitos  Humanos,  estabelecer  garantias
fundamentais  de  boa  convivência  e  respeito,  depois  da  Segunda  Guerra  Mundial,  devido  às
atrocidades contra as pessoas humanas. Neste momento dois valores fundamentais são buscados:
liberdade (civil e política) e igualdade (econômica, social e cultural) (FACHIN, 2015, p. 218-219)

Essa Declaração é considerada a “maior prova histórica até hoje dada do consensus omnium
gentium sobre um determinado sistema de valores” (BOBBIO, 1992, p. 27). Pretendia alcançar todos
os povos e todas as nações, com a finalidade de que cada pessoa e cada órgão da sociedade, pela
adoção de medidas progressivas de caráter  nacional  e  internacional,  por  meio  do ensino  e da
educação,  buscando  promover  o  respeito  a  esses  direitos  e  liberdades,  assegurando  o  seu
reconhecimento  e  a  sua observância  universal  e  efetiva,  entre  os  povos dos próprios  estados-
membros e entre os povos dos territórios sob sua jurisdição (PENTEADO, 2009, p. 25). 

Dessa maneira,

[...]  a  Declaração  Universal  dos  Diretos  Humanos  —  que  é  certamente,  com  relação  ao
processo de proteção global  dos direitos do homem,  um ponto de partida para uma meta
progressiva [...] representa, ao contrário, com relação ao conteúdo, isto é, com relação aos
direitos proclamados, um ponto de parada num processo de modo algum concluído (BOBBIO,
1992, p. 33). 

Ainda sobre essa temática, Bobbio abaliza que

os direitos elencados na Declaração não são os únicos e possíveis direitos do homem: são os
direitos do homem histórico, tal como este se configura na mente dos redatores da Declaração
após a tragédia da Segunda Guerra Mundial, numa época que tivera início com a Revolução
Francesa e desembocara na Revolução Soviética (BOBBIO, 1992, p. 33). 

Essa Declaração representa um documento dotado de autonomia,  sendo uma ferramenta
escolhida  pela  sociedade  internacional  para  listar  os  direitos  mínimos  do  ser  humano  que
“representa a consciência histórica que a humanidade tem dos próprios valores fundamentais na
segunda metade do século XX” (BOBBIO, 1992, p. 34), sendo que somente no final do século XX
que passou a existir a noção de Direitos da Personalidade como delimitada atualmente.   

Os  Direitos  da  Personalidade são frutos  da doutrina  germânica  e  francesa,  em especial,
depois a Segunda Guerra Mundial que “foram admitidos após importantes contribuições doutrinárias,
alçados à altitude legislativa por normas esparsas e consagradas pelo texto Constitucional de 1988”
(FARIAS, 2016, p. 174).

3. 3 CARACTERÍSTICAS
            

Os Direitos da Personalidade têm por  finalidade a proteção dos direitos indispensáveis à
dignidade e integridade da pessoa, estando exposto no artigo 11 do Código Civil de 2002: “Com
exceção  dos  casos  previstos  em  lei,  os direitos  da  personalidade são  intransmissíveis  e
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária" (ANGHER, 2013, p. 156).

Entende-se  que  as  características  dos  direitos  da  personalidade  da  pessoa  humana,
apresentam como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana que é classificado no
ramo do  Direito  Público,  porque interessa a  toda coletividade.  Em contrapartida,  os  direitos  da
personalidade  se  enquadram  no  ramo  do  Direito  Privado,  por  ter  uma  individualização,
particularidade de cada sujeito. 
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Ricardo Fiúza esclarece que:

O direito à vida, à integridade físico-psíquica, à identidade, à honra, à imagem, à liberdade, à
opção  sexual,  à  privacidade,  e  outros  reconhecidos  à  pessoa  são  inatos,  absolutos,
intransmissíveis,  indisponíveis,  irrenunciáveis,  ilimitados,  imprescritíveis,  impenhoráveis  e
inexpropriáveis (FIUZA, 2013, p. 102).

Os Direitos de Personalidade são inatos, originando-se “ao nascer, independendo de qualquer
vontade”  (VENOSA,  2005,  p.  199).  Eles  têm caráter  absoluto,  por  terem eficácia  contra  todos,
impondo respeito diante toda a coletividade. Por serem erga omnes todos são obrigados a respeitá-
los. Deste modo, os direitos de personalidade “contém em si, um dever geral de abstenção” (DINIZ,
2010, p. 121). 

A indisponibilidade abrange a sua intransmissibilidade (inalienabilidade), irrenunciabilidade e
impenhorabilidade, o que significa que se trata de direito que não pode mudar de titular nem pela
própria vontade do indivíduo, pois estão vinculados à pessoa. São de igual modo, “irrenunciáveis
porque pertencem à própria vida, da qual se projeta a personalidade” (VENOSA, 2005, p. 199).
Essas duas características “acarretam a indisponibilidade dos direitos da personalidade. Não podem
os seus titulares deles dispor, transmitindo-os a terceiros, renunciando ao seu uso ou abandonando-
os, pois nascem e se extinguem com eles, dos quais são inseparáveis” (GONÇALVES, 2012, p. 187)
Quanto a sua característica de ser intransmissível, isto acontece porque eles não são transferidos
para outra pessoa,  mesmo depois de sua extinção jurídica,  mesmo que depois da morte ainda
existam esses direitos. Logo, “não podem ser transferidos à esfera jurídica de outrem” (DINIZ, 2010,
p. 121).   

Ao que se refere a ser indisponíveis significa que nem se o individuo quiser ele pode doar um
direito que é dele, não podendo “ultrapassar a esfera de seu titular” (DINIZ, 2010, p. 121). Eles são
também vitalícios, ou seja, eternos, permanentes, “pois são protegidos também após o falecimento”
(VENOSA, 2005, p.199).

Por serem impenhoráveis e imprescritíveis, eles “não se extinguem nem pelo uso, nem pela
inércia na pretensão de defendê-los, e são insuscetíveis de penhora” (DINIZ, 2010). Desta maneira,
nem mesmo com o decorrer do tempo se perde um Direito de Personalidade e nem se pode dá-lo
como forma de garantia. 

Os Direitos de Personalidade são extrapatrimoniais por não ser possível aferir-lhe um preço,
não compondo valor pecuniário, havendo somente os danos morais indenizáveis para tentar diminuir
essa lesão. Portanto, “inadmitem avaliação pecuniária, estando fora do patrimônio econômico. As
indenizações  que  ataques  a  eles  podem  motivar,  de  índole  moral,  são  substitutivo  de  um
desconforto, mas não se equiparam à remuneração ou contraposição” (VENOSA, 2005, p. 199).  

No que diz respeito aos bens jurídicos, eles estão entre os objetos no campo dos direitos de
personalidade, sendo 

de várias ordens, divididos em: a) físicos, como: a vida, o corpo (próprio e alheio); as partes do
corpo;  o físico;  a efigie (ou imagem);  a voz,  o cadáver;  a locomoção; psíquicos,  como: as
liberdades (de expressão, de culto ou de credo); a higidez psíquica; a intimidade; os segredos
(pessoais e profissionais); c) morais, como: o nome (e outros elementos de identificação); a
reputação (ou boa fama);  a dignidade pessoal;  o direito moral  de autor (ou de inventor);  o
supulcro; as lembranças de família e outros (BITTAR, 1999, p. 60). 

A  previsão  de  uma  reparação  ao  bem  jurídico  violado,  protegidos  pelo  direito  de
personalidade, tem o dano moral como o ressarcimento, com uma pena pecuniária. 

Embora o dano moral  consista na lesão a um interesse que visa a satisfação de um bem
jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, como a vida, a honra, o decoro,
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a intimidade, a imagem etc, a pretensão à sua reparação está sujeita aos prazos prescricionais
estabelecidos em lei, por ter caráter patrimonial (GONÇALVES, 2012, p. 189).

Eles são também ilimitados, não existindo como delimitar “um número fechado de direitos da
personalidade”.  Do mesmo modo,  são necessários porque “não podem ser retirados da pessoa
enquanto ela viver por dizerem respeito à qualidade humana” (DINIZ, 2010, 122).

Ao  homem  natural  foram  garantidos  certos  direitos  pelo  simples  fato  de  ser  homem,
sobretudo, pela eminente dignidade da pessoa humana. Partindo desse pressuposto, cada pessoa
humana tem direito à vida, à liberdade, à saúde, à moradia, ao trabalho, à educação, à dignidade, à
fraternidade,  à  honra,  à  privacidade,  entre  outros  direitos.  O  Estado  é  obrigado  a  promover  e
proteger  esses direitos sem privilegiar  gênero,  raça,  cor,  língua,  religião,  opinião política,  opção
sexual, origem ou classe social, nacionalidade, condição de nascimento e estado civil. Deste modo,
os Direitos de Personalidade nasceram e foram tutelados com o intuito de garantir que todos tenham
uma vida plena e feliz.

4 A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA

Certos direitos foram garantidos ao homem natural pelo simples fato dele ser homem, isto é, o
homem é o fundamento dos direitos humanos, seja como ser independente ou pertencente a uma
sociedade que vive (CANOTILHO, 2008, p. 23-25). Esses direitos pertencem ao homem e deveriam
ser respeitados, uma vez que “os direitos humanos são leis em si mesmos.” (CANOTILHO, 2008, p.
23-25). 

Deste modo,

Na origem da atual categoria direitos humanos encontraremos a percepção do valor supremo
do  Homem  e  da  sua  original  identidade;  portanto  também  da  exigência  natural  de  livre
expressão da sua pessoalidade nas relações individuais e com a sociedade (DIAS, 2005, p.
18). 

Assim, toda pessoa humana possui direito à vida, à integridade da pessoa, à liberdade, à
saúde, à educação, à fraternidade, à dignidade, à moradia, ao trabalho, não privilegiando gênero,
raça, cor,  língua, fé, opinião, opção sexual, origem ou classe social,  nacionalidade, condição de
nascimento, sendo que o Estado é obrigado a promover e proteger os direitos humanos. 

Quanto ao direito à moradia, desde os tempos remotos é uma necessidade fundamental da
pessoa humana que foi reconhecido e implantado como pressuposto para a dignidade da pessoa
humana. Foi recepcionado e propagado na Constituição Federal de 1988, por advento da Emenda
Constitucional  nº  26/00,  em seu  artigo  6º,  caput:  “São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  a
alimentação,  o  trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a  proteção  à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (ANGHER,
2013, p. 28-29).

Sobre o direito à moradia, destacam-se as palavras de Sérgio Iglesias Nunes de Souza:

 A moradia consiste em um bem irrenunciável da pessoa natural, indissociável de sua vontade
e indisponível,  a  qual  permite  a  sua  fixação em lugar  determinado,  bem como a de seus
interesses naturais  na vida cotidiana,  estes,  sendo exercidos em qualquer  pouso ou local,
desde que objeto de direito juridicamente protegido. O bem da moradia é inerente à pessoa e
independe de objeto físico para a sua existência e proteção jurídica.  Para nós,  moradia  é
elemento  essencial  do  ser  humano  e  um  bem  extrapatrimonial.  Dessa  forma,  a  moradia
também  é  uma  qualificação  legal  reconhecida  como  direito  inerente  a  todo  ser  humano,
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notadamente,  em face  da natureza  de direito  essencial  referente  a  personalidade humana
(SOUZA, 2009, p. 44).

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, versa sobre a família como base para a
sociedade, por isto, a inserção do bem de família na legislação brasileira pode ser vista como uma
conquista social, devido ao seu grande valor, especialmente, entre as classes menos favorecidas,
considerando a preocupação do Estado em proteger o instituto da família (ANGHER, 2013, p. 87). 

Quanto às uniões estáveis e às famílias monoparentais, o § 3º do artigo 226 da Constituição
Federal de 1988 consigna que: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável
entre o homem e a mulher  como entidade familiar,  devendo a lei  facilitar  a  sua conversão em
casamento”. 

O § 4º dispõe que: “Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por
qualquer dos pais e seus descendentes” (ANGHER, 2013, p. 87). Diniz esclarece que “pode o bem
de família ser constituído: a) pelos cônjuges, ou conviventes, ou, ainda, pelo integrante-chefe da
família monoparental (...)” (DINIZ, 2006, 1401)..  

A Lei nº 8.009/90, promulgada em 29 de março de 1990, que instituiu a Impenhorabilidade do
Bem de Família, independe de vontade, é imposta pela lei e garante que o imóvel residencial não
responderá por dívida civil, comercial, fiscal ou previdenciária, assegurando aos que passam por
dificuldades financeiras uma vida digna, sem privação de sua moradia (PLANALTO, 2016). 

Para as implicações dessa impenhorabilidade, a Lei nº 8.009/90 considera residência como
um único imóvel usado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Pensando-se
deste modo, a impenhorabilidade dos bens de família deve se restringir ao que seja indispensável à
subsistência digna da família.

Com a entrada em vigor  do  novo Código Civil,  em 2002,  o  assunto  foi  tratado na nova
legislação civil, trazendo nos artigos 1.711 a 1.722 inovações. Entre elas, a possibilidade do bem de
família envolver os valores mobiliários, ser instituído por terceiros, não extinguir esse direito após a
morte  dos  cônjuges  e  a  execução  de  despesas  condominiais,  estar  fora  da  regra  da
impenhorabilidade (ANGHER, 2013, p. 233-234). 

A  Lei  de impenhorabilidade de Bem de Família  traz em seu conteúdo normas de cunho
humanitário,  pois  o  Estado  possui  o  dever  de  dar  amparo  e  proteção  à  família,  seja  ela
monoparental,  formada  por  irmãos,  casais  homoafetivos,  pessoa  solteira,  sendo  a  base  da
sociedade por asseguridade constitucional. Essa Lei tem por finalidade maior assegurar o direito
fundamental relativo à moradia o que ajuda a garantir a sobrevivência digna da pessoa humana,
com razões de ordem sociológica e moral.

5 A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL EM QUE RESIDE PESSOA SOLTEIRA

O Direito, que deve seguir as mudanças sociais e seus costumes, tem aceitado outros tipos
de família diferentes da entidade familiar tradicional. Famílias compostas por pais ou mães solteiras
ou famílias não casadas pelo regime civil, irmãos que moram na mesma casa e pessoas solteiras
precisam ter amparo da legislação como as famílias tradicionais, sob pena da lei se tornar obsoleta
por não acompanhar as mudanças sociais que são contínuas.

Ao que diz respeito à impenhorabilidade da residência de pessoa que reside sozinha, aufere-
se previsão específica para regular o tema de finalidade patrimonial, tratando-se de estar protegido,
enquadrando os direitos da personalidade e os direitos patrimoniais no mesmo patamar em que é
apontada a tendência de repersonalização do Direito Privado como um todo. 

Sobre o tema Fachin aponta que:
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a ‘repersonalização’ do Direito Civil recolhe, com destaque, a partir do texto constitucional, o
princípio da dignidade da pessoa humana. Para bem entender os limites propostos à execução
à luz do princípio  constitucional  da dignidade da pessoa humana, têm sentido verificações
preliminares. A dignidade da pessoa é princípio fundamental da República Federativa do Brasil.
É o que chama de princípio estruturante, constitutivo e indicativo das ideias diretivas básicas de
toda a ordem constitucional. Tal princípio ganha concretização por meio de outros princípios e
regras constitucionais formando um sistema interno harmônico, e afasta, de pronto, a ideia de
predomínio do individualismo atomista no Direito. Aplica-se como leme a todo o ordenamento
jurídico nacional compondo-lhe o sentido e fulminando de inconstitucionalidade todo preceito
que com ele conflitar. É de um princípio emancipatório que se trata (FACHIN, 2001, p. 190).

Atualmente, o Supremo Tribunal  de Justiça editou a súmula 364, na qual  escreve que “o
conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas
solteiras, separadas e viúvas”. De acordo com Diniz o bem de família acordado no Código Civil “é
um prédio ou parcela do patrimônio que os cônjuges, ou entidade familiar (família monoparental,
irmãos solteiros que coabitam a mesma casa etc), destinam para abrigo e domicílio desta, com a
cláusula de ficar isento da execução por dívidas futuras” (DINIZ, 2006, p. 1401). 

Assim: 

Na jurisprudência, a Súmula n. 364 do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento
de que a impenhorabilidade do bem de família é assegurada também a pessoas solteiras, com
amparo na Lei n. 8.009/90. Entre os fundamentos que justificaram sua edição, está o de que
“não faz sentido proteger  quem vive em grupo e abandonar o  indivíduo que sofre  o  mais
doloroso dos sentimentos: a solidão. (CARVALHO FILHO, 2009, p. 1899).

Discorrendo sobre a composição do bem de família legal, Credie assegura que:

A Lei n. 8.009, vazada em normas cogentes ou de observância obrigatória, exclui da penhora
qualquer imóvel residencial onde viva a família, seja ela constituída pelo casamento ou não,
bastando para tanto a união estável de homem e mulher, more uxório, ou o parentesco, e que
algum integrante desse grupo tenha domínio ou posse do bem, ainda que residente singular
(CREDIE, 2009, p. 19).

A Impenhorabilidade do Bem de Família às pessoas solteiras comprova que a proteção da
moradia da família não é apenas uma aplicação de um dispositivo legal, mas de um esforço dos juristas para
garantir a concretização dos princípios constitucionais fundamentais, defendendo os destinatários da lei com
o objetivo de viver  de forma digna independente  de seu estado civil,  uma vez que o mais importante é
assegurar que a pessoa humana tenha dignidade.

A respeito da proteção do patrimônio dos solteiros, Álvaro Villaça assegura que:

Entendo diferentemente desse posicionamento contrário à proteção do solteiro ou do que vive
solitariamente. Eles não podem ser alijados da proteção da lei, porque cada pessoa, ainda que
vivendo sozinha, deve ser considerada como família, em sentido mais restrito, 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 (AZEVEDO, 2012, p. 195).

Observe  essa  tese  jurídico-social  sobre  a  Impenhorabilidade  de  Bem de  Família  para  a
pessoa solteira, segundo jurisprudência abaixo citada:

A Lei  nº  8.009/90,  o  art.  1º  precisa  ser  interpretada  consoante  o  sentido  social  do  texto.
Estabelece  limitação  à  regra  draconiana  de  o  patrimônio  do  devedor  responder  por  suas
obrigações patrimoniais. O incentivo à casa própria busca proteger as pessoas, garantido-lhes
o  lugar  para  morar.  Família,  no  contexto,  significa  instituição  social  de  pessoas  que  se
agrupam,  normalmente  por  laços  de  casamento,  união  estável,  ou  descendência.  Não  se
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olvidem ainda os ascendentes. Seja o parentesco civil, ou natural. Compreende ainda a família
substitutiva. Nessa linha, conservada a teleologia da norma, o solteiro deve receber o mesmo
tratamento. Também o celibatário é digno dessa proteção. E mais. Também o viúvo, ainda que
seus descendentes hajam constituído outras famílias, e como, normalmente acontece, passam
a residir  em outras casas.  "Data venia",  a  Lei  nº  8.009/90 não está  dirigida  a  número  de
pessoas.  Ao  contrário  -  à  pessoa.  Solteira,  casada,  viúva,  desquitada,  divorciada,  pouco
importa.  O  sentido  social  da  norma  busca  garantir  um  teto  para  cada  pessoa.  Só  essa
finalidade, "data venia", põe sobre a mesa a exata extensão da lei. Caso contrário, sacrificar-
se-á  a  interpretação  teleológica  para  prevalecer  a  insuficiente  interpretação  literl  (BRASIL,
2016).

A ideia descrita acima abrange a proteção da pessoa humana, que é uma tendência do atual
direito civil que está em consonância com Direito Civil Constitucional, uma vez que o conceito legal
de entidade familiar não pode ser imutável, sob pena de se laurearem injustiças. 

Assim, 

[...]  a Lei  n.  8.009/90 não está dirigida a um 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’ (CERNICCHIARO, 2003, p. 290-291).

O Brasil está à frente ao que se refere ao fato de atribuir à lei o seu sentido social, deixando
de  lado  a  visão  extremamente  positivista  e  literal  da  lei. O  Supremo  Tribunal  de  Justiça  tem
compreendido  que  a  impenhorabilidade  do  bem  de  família  apresenta  por  objetivo  principal  a
proteção  da  pessoa  humana  e  a  expressa  necessidade  do  direito  à  moradia.  Nesse  contexto,
valoriza-se  a  dignidade  da  pessoa  humana  e  a  solidariedade  social,  seguindo  a  tendência  de
repersonalização do Direito Civil. Deste modo, pode-se dizer que vive-se em constante mudança e o
Direito precisa acompanhar essa evolução.

6 CONCLUSÃO

Não  há  valor  que  supere  o  valor  do  ser  humano.  Ele  deve  ser  privilegiado,
independentemente de sua condição social, idade, raça, credo, profissão, opção sexual e estado
civil, tendo em vista o que se deve respeitar é a dignidade da pessoa humana.

A doutrina e o Superior Tribunal de Justiça entendem ser possível a impenhorabilidade do
Bem de Família para pessoa solteira, pois estende as características e os princípios que asseguram
os direitos da personalidade. As decisões judiciais devem estar em acordo com as mudanças sociais
e, cada dia mais, há mais pessoas que decidem ser solteiras e devem ter seu direito à moradia
protegido, uma vez este é um direito personalíssimo. 
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