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Recurso Especial Cível em Agravo de Instrumento  

 

DECISÃO 

Trata-se de recurso especial tempestivo (fls. 105/115), com fundamento  

no artigo 105, III, “a”, da Constituição da República, interposto em face do acórdão de fls. 

44/46, ratificado pelo acórdão de fls. 91/94, assim ementado:  

“Agravo  de  Instrumento.  Execução  extrajudicial. 

Penhora de salário. Inconformismo da executada. Regra 

de impenhorabilidade trazida pelo art. 833/CPC.  

Posicionamento anterior do STJ. Precedentes deste  

Tribunal. Ultrapassagem da vedação. Decisão pela 

Corte Especial daquele Tribunal de Superposição, via o 

contido no EREsp 1582475/MG, envolvendo 

entendimentos da Primeira e Segunda Seção do referido 

Sodalício. A regra geral de impenhorabilidade dos 

vencimentos do devedor, além da exceção explicita 

prevista no § 2º do art. 649, IV do CPC/73, também pode 

ser excepcionada quando preservado percentual capaz 

de manter a dignidade do devedor e de sua família. 

Penhora limitada a 30% dos referidos vencimentos. 

Parâmetro que restou observado. Execução que deve 

prosseguir nestes limites.  

Desprovimento do recurso.”   

A recorrente alega violação ao artigo 833, IV, do Código de Processo 

Civil, ao argumento de que o salário, os vencimentos, os proventos e o soldo são 

impenhoráveis, portanto defende que não é possível manter a decisão que autorizou a 

penhora de 30% do valor do seu salário.   

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de fl. 132. 

É O BREVE RELATÓRIO. 

PASSO A DECIDIR.  

Quanto à alegada violação ao artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, 

consta da fundamentação do acórdão recorrido:  
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“Negou-se provimento ao recurso, com o retorno do feito 

original ao seu curso via revogação do efeito suspensivo 

então deferido.   

 E assim se fez com base no entendimento do STJ, 

consoante EREsp 1582475/MG, Relator Min. Benedito 

Gonçalves, Corte Especial, in DJe de 16.10.2018, que, 

em resumo, decidiu que a regra geral de 

impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além 

da exceção explicita prevista no § 2º do art. 649, IV do 

CPC/73, também pode ser excepcionada quando 

preservado percentual capaz de manter a dignidade do 

devedor e de sua família.   

(...)   

Considerando então a decisão recorrida limitou em 30% 

a penhora dos vencimentos, o percentual remanescente 

é reconhecido como adequado para manutenção da 

devedora inadimplente e de sua família.   

 Ao mais, e como se sabe, as decisões dos Tribunais 

Estaduais e mesmo da Corte Superior em sentido 

contrário perdem seu elemento de convicção e 

argumento de autoridade na exata medida em que o STJ 

entendeu, por sua Corte Especial, englobando os 

posicionamentos da Primeira e da Segunda Seções 

daquele Sodalício, por unificar as divergências e 

posicionamentos anteriores.”  
  

Como se vê, a Câmara de origem fixou seu entendimento no sentido de  

que a impenhorabilidade do soldo não é absoluta, o que possibilita a penhora 

determinada no percentual de 30%, a partir da análise das circunstâncias 

fáticoprobatórias, o que é insuscetível de revisitação pela via estreita do recurso especial, 

conforme a Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de 

Justiça através de seu verbete n° 7 (“A PRETENSÃO DE SIMPLES REEXAME DE 

PROVA NÃO ENSEJA RECURSO ESPECIAL”; Corte Especial; julgado em 28/06/1990; 

DJ 03/07/1990).  
  

Em sentido similar:  
  

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.  

DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AFERIÇÃO QUANTO À 
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ESSENCIALIDADE DO DOCUMENTO. REEXAME 

NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.  

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 

PROVENTOS DE SALÁRIO.  

RELATIVIZAÇÃO DA  REGRA DA 

IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL A QUO 

RECONHECEU QUE  A  CONSTRIÇÃO 
DE PERCENTUAL DE SALÁRIO VISA GARANTIR A 

EFETIVIDADE DA  EXECUÇÃO E 
NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA 
DIGNA DO RECORRENTE. ALTERAÇÃO 
DO  JULGADO.  

SÚMULA 7/STJ. 

1. O STJ também possui orientação no sentido de
que o Agravo de Instrumento deve ser formado com as
peças essenciais à compreensão da controvérsia, além
das qualificadas como obrigatórias pela norma
processual (art. 525 do CPC).

2. Contudo, a alteração do entendimento da

instância ordinária quanto à necessidade da

documentação não trasladada mostra-se inviável, ante o

óbice da Súmula 7/STJ.

3. No mais, o propósito recursal é definir se, na

hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por

cento) do salário do recorrente para o pagamento de

dívida de natureza não alimentar.

4. No tocante à impenhorabilidade preconizada

no art. 649, IV, do CPC/1973, o STJ pacificou o

entendimento de que a referida impenhorabilidade

comporta exceções, como a que permite a penhora

nos casos de dívida alimentar, expressamente

prevista no parágrafo 2º do mesmo artigo, ou nos

casos de empréstimo consignado, limitando o

bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido

a título de vencimentos, soldos ou salários. 5. Em

situações excepcionais, admite-se a relativização da

regra de impenhorabilidade das verbas salariais

prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar

parte da remuneração do devedor para a satisfação

do crédito não alimentar, preservando-se o
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suficiente para garantir a sua subsistência digna e a 

de sua família.  

6. Na  espécie,  em  tendo  a  Corte  local 
expressamente reconhecido que a constrição de 
percentual de salário do recorrente visa garantir a 
efetividade da execução e não compromete a sua 
subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do 
julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o 

revolvimento do conjunto fáticoprobatório dos autos, 
inviável ao STJ em virtude do óbice de sua Súmula 7.  

7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em  

12/06/2018, DJe 26/11/2018)”  

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é 

possível relativizar a impenhorabilidade de soldo, autorizando a penhora sobre um 

percentual.  

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL.  

IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.  

649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA 

DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE 

PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. 

MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E 

DE SUA FAMÍLIA.  

1. Caso em que o acórdão recorrido consignou que

o salário, soldo ou remuneração são absolutamente

impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973

(833, IV, do CPC/2015).

2. A Corte Especial do STJ, recentemente, por

maioria, adotou o entendimento de que a regra geral

da impenhorabilidade de salários, prevista no

Código de Processo Civil, pode ser excepcionada

quando for preservado percentual capaz de dar

amparo à dignidade do devedor e de sua família

(EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito

Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018).
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Conforme consignado na ementa da orientação 

vencedora: "A interpretação dos preceitos legais 

deve ser feita a partir da Constituição da República, 

que veda a supressão injustificada de qualquer 

direito fundamental. A impenhorabilidade de 

salários, vencimentos, proventos etc. tem por 

fundamento a proteção à dignidade do devedor, com 

a manutenção do mínimo existencial e de um padrão 

de vida digno em favor de si e de seus dependentes. 

Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento 

de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na 

medida do possível e do proporcional, a seus 

direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele 

incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que 

deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. 

Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos 

executivos que importem violação à sua dignidade e à 

de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com 

o fim de impedir injustificadamente a efetivação do 

direito material do exequente. 5.  

Só se revela necessária, adequada, proporcional e 

justificada a impenhorabilidade daquela parte do 

patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária 

à manutenção de sua dignidade e da de seus 

dependentes".  

4. Recurso Especial provido para afastar a 

conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta 

dos soldos, determinando o retorno dos autos à 

origem, para que o Tribunal regional prossiga no 

julgamento do feito, como entender de direito.  

(REsp 1730317/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe  

11/03/2019)”   

  

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO 

PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE 

EXECUTADA. POSSIBILIDADE.  

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, admite-se a relativização da regra de 
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impenhorabilidade das verbas salariais prevista 

no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar 

parte da remuneração do devedor para a 

satisfação do crédito não alimentar, preservando-

se o suficiente para garantir a sua subsistência.  

2. Não apresentação pelas partes agravantes de

argumentos novos capazes de infirmar os

fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1609848/SE, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 22/10/2018, DJe 29/10/2018)”  

Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado à  

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite o recurso especial, tal como 

orienta a Súmula n° 83 daquela Corte:   

“NÃO SE CONHECE DO RECURSO ESPECIAL PELA 

DIVERGÊNCIA, QUANDO A ORIENTAÇÃO DO 

TRIBUNAL SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO DA 

DECISÃO RECORRIDA.  

(Súmula  83,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em 

18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)”  

Salienta-se que a referida Súmula não se restringe às hipóteses do artigo  

105, III, “c”, da Constituição Federal, mas alcança igualmente os recursos interpostos 

pela alínea “a” daquele dispositivo:  

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA 

PREEXISTENTE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. 

PRAZO DE CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. SÚMULA 

83/STJ. INCIDÊNCIA PARA AMBAS AS ALÍNEAS (A 

E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL). AGRAVO 

DESPROVIDO.   

1. O Tribunal estadual decidiu em consonância com a

jurisprudência desta Corte Superior, que se posiciona

no sentido de que o prazo de carência estabelecido

em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças
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ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de 

urgência ou emergência.   

2. O verbete sumular n. 83 do STJ não se aplica

apenas aos recursos especiais interpostos com

fundamento na alínea c do permissivo

constitucional, sendo também aplicável aos

recursos fundados na alínea a.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1224156/SP - Relator(a) Ministro

Marco Aurélio Bellizze - Terceira Turma – Julgamento:

24/04/2018 - Publicação/Fonte DJe: 03/05/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 83/STJ. ALÍNEA 

"A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.  

APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.   

1. Consoante entendimento desta Corte, a Súmula 83

do STJ aplica-se aos recursos especiais

interpostos com fundamento tanto na alínea "c"

quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1119891/SP -Relator(a)

Ministro Antônio Carlos Ferreira - Quarta Turma –

Julgamento: 08/02/2018 - Publicação/Fonte DJe:

21/02/2018)”

Pelo exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, V, do 

Código de Processo Civil, INADMITO o recurso especial interposto.  

Publique-se. 

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2019. 

Desembargadora ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO 

Terceira Vice-Presidente  


