
Vem o STJ conferindo interpretação mais elástica à impenho-
rabilidade dos salários do artigo 833, inciso IV, do CPC, para além da 
exceção do parágrafo segundo do mesmo dispositivo. 
 

Sob o argumento de que, diferentemente do que fizera no artigo 
649 do CPC/73 (“São absolutamente impenhoráveis”), o legislador 
agora omite o advérbio, ganha músculos naquela Corte a tese de 
que, com isso, concedeu ele  
 

“maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação 
aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. 
Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 
16/10/2018”. 

 
Tratava-se aí de penhora sobre percentual da remuneração de 

devedor de aluguéis residenciais; tendo a Turma recusado a exclu-
são, porquanto 
 

“[...] a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar 
normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas 
pelo credor dos aluguéis [...]”.  

 
Além do mais, prosseguia o julgado, 

 
“[...] a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave 
abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os lo-
cadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vi-
vem de seus sempre limitados salários” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. 
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 
27/05/2019)”. 

 
Doutra feita, sem nem mesmo se dar ao trabalho de invocar a 

justificativa, sustentou-se pura e simplesmente que:  
 

"a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos 
etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excep-
cionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar gua-
rida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, Rel. 
Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 
03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)”. 

 

No exemplo mais recente, de 19 de junho último (em que se faz 
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menção aos dois referidos acima), permitiu-se, em execução promo-
vida por certa cooperativa de crédito, penhora de 25% (vinte e cinco 
por cento) dos salários do devedor [RECURSO ESPECIAL Nº 1.818.716 - SC 

(2019/0159348-3)]. 
 

Pois, presumindo concedidas as licenças de praxe, tenho por 
incorreto esse entendimento. 
 

Não se ignora, obviamente, que, consequência do desprestígio, 
por razões cuja causa não se vai aqui debater, do Poder Legislativo, 
os atos por ele editados — as leis — perdem igualmente muito de 
sua autoridade. 
 

Verdade que, independente desse desgaste, pode o juiz, na in-
dispensável tarefa de interpretar as leis — e nenhuma delas se exclui 
dessa apreciação —, virá-la de ponta-cabeça e até negar valimento 
à literalidade do texto. 
 

Isso, no entanto, só poderá acontecer nas hipóteses de franca 
desconformidade com a Lei Maior ou com o sistema jurídico como 

um todo.  
 

Salvante tais hipóteses, há de se acatar, sempre e por inteiro, 
a letra e o espírito da lei, expressão da vontade geral que, por isso, 

a todos obriga; sua justeza ou falta dela ficando fora do alcance do 
Poder Judiciário. 
 

Não basta, portanto, “respeitar sempre a essência da norma 
protetiva”, senão que também sua, digamos, aparência. 
 

Pretender que a supressão, no texto novo, do advérbio absolu-
tamente permite “ao aplicador da norma promover mitigações”, reno-
vado o pedido de licença, é ilação que não se harmoniza com a Ló-
gica nem com a Gramática. 
 

Afinal, com ou sem o elemento modificador, o adjetivo é sufici-
ente para explicitar a ideia de exclusão que se quer transmitir. Impe-

nhorável, com efeito, é aquilo que não se pode penhorar. 
 

Por que não considerar se trate, dita supressão, apenas de 
mera correção redacional? Sim, que a indicação de bens e direitos 

“absolutamente impenhoráveis” é sugestiva da existência, também, 
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do oposto — os “relativamente impenhoráveis” —; categoria, con-
tudo, não referida pelo CPC/73 (e nem pelo atual). 

 
Assim, impõe-se concluir que, ao ver do legislador, “o percen-

tual [... dos salários] capaz de dar guarida à dignidade do devedor e 
de sua família” é ... 100% (cem por cento). Desfalque de ¼ disso para 
pagamento de dívida originada de mútuo atenta, sim, e de com força, 
à proteção criada no Código. 
 

Sua mitigação só pode ser reconhecida em situações muito es-

peciais, como aquela — que o fenômeno da “pejotização” pratica-
mente anula — dos ganhos milionários de certos trabalhadores da 
chamada “indústria do entretenimento”, quando absolutamente in-
questionável a ausência do risco de comprometimento da parte ne-

cessária à manutenção da dignidade do devedor e de sua família. 
 
Fora daí, insista-se, dita mitigação é ilegal e, pois, impossível 

de efetivar-se; não lhe servindo de desculpa o pretenso “grave abalo 
nas relações sociais” que decorreria do fato de “locadores não mais 
darem crédito aos comuns locatários”. 

 
E não lhe servindo, inclusive, pela fragilidade do argumento, 

uma vez  que, até o momento, não é dado ao locador penhorar os 
salários do inquilino na cobrança de aluguéis atrasados; e, apesar 
disso, nunca houve notícia do mencionado abalo. 

 
Talvez porque, parte mais forte nessa relação jurídica, dispõe 

o locador de meios vários para garantir seu crédito; a fiança, o mais 
comum deles, excepcionando até a impenhorabilidade do bem de fa-
mília do fiador (Lei n.º 8.009, art. 3º, inciso VII).  

 
Diga-se, por oportuno, não seja meu intento o de acoroçoar 

maus pagadores. Longe disso, entendo que, sucedâneo da guerra, 
deve o contrato ter seus termos prestigiados pelo juiz, que jogará 
todo o peso de sua autoridade para suprir a inação do contratante 
inadimplente. 

 

  Que o faça, contudo e logicamente, nos limites das atribuições 
inerentes a seu cargo, pois, quando os ultrapassa, mesmo que com 
o melhor dos propósitos, acaba por criar enorme insegurança jurí-
dica.  

 
E, se vamos nos preocupar com os aspectos sociais, políticos 
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(stricto sensu) e econômicos das decisões judiciais, é bom lembrar 
que o que mais temem os grandes investidores é precisamente a in-
segurança provocada por magistrados que, desprezando o rótulo de 
“legalistas”, fazem inevitavelmente por merecer o de “justiceiros”.  


