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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2047290-50.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes 
DAROM MÓVEIS LTDA e ADRIANE CRISTINE ROMERA DE OLIVEIRA, é 
agravado BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

ACORDAM, em 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MAIA DA ROCHA (Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.

São Paulo, 21 de maio de 2018.

ITAMAR GAINO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2047290-50.2018.8.26.0000
Agravantes: Darom Móveis Ltda e Adriane Cristine Romera de Oliveira 
Agravado: Banco Santander Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto nº 39337

Impenhorabilidade  Dinheiro  Previdência privada 
complementar  Ônus da prova  Poupança  Quarenta 
salários-mínimos  Interpretação restrita - Recuperação 
judicial -  Devedora principal e garantidores

1 - Não havendo a devedora se desvencilhado do ônus de 
demonstrar que a importância constrita se revela 
imprescindível ou necessária para seu sustento e de sua 
família, não há como afastar constrição judicial.

2 - A previsão contida no inciso X do artigo 833, do 
Código de Processo Civil, que impede a penhora de 
valores de até quarenta salários-mínimos depositados em 
caderneta de poupança, deve ser interpretada de maneira 
restrita, não se aplicando, pois, a capital investido em 
previdência privada.

3 - O deferimento de pedido de recuperação judicial da 
devedora principal não implica novação da dívida em 
relação aos garantidores e nem autoriza a suspensão ou 
extinção da demanda executiva em face deles.

Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 
decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, rejeitou 
alegação de impenhorabilidade.

Segundo a recorrente, “O valor penhorado é relativo à 
aplicação em plano de previdência privada, com natureza eminentemente 
alimentar, cuja finalidade é de caráter previdenciário, destinado à provisão e 
sustento futuro da Executada e de sua família, com similitude à poupança”. 
“Ademais, a Agravante Adriane é sócia administradora da Executada 
Darom que, conforme prova dos autos (fls. 485/520 e 956/999 da 
Execução), está em processo de Recuperação Judicial. Pelas dificuldades 
financeiras da empresa, que consequentemente atinge diretamente a 
pessoa do sócio, não pode ser privada de um mínimo de garantia de seu 
sustento e de sua família”. “Os valores constritos servem para a garantia de 
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subsistência do participante e de sua família, estando caracterizada a sua 
natureza alimentar, na forma do art. 833, IV, do CPC”. “Ademais, o 
montante constante no fundo de previdência privada enquadra-se no 
conceito de 'proventos de aposentadoria”. Por outro lado, na hipótese de 
não acolhimento do pedido de impenhorabilidade da totalidade do valor 
bloqueado ora debatido, deve ser reformada a r. decisão atacada para que 
seja declarada a impenhorabilidade do montante limitado a 40 salários 
mínimos, com base no artigo 833, X do CPC. Ademais, o crédito 
exequendo está arrolado na lista geral de credores e incluso na previsão de 
pagamento da recuperação judicial, “tendo operado-se a NOVAÇÃO DE 
DÍVIDA, estando vedado o uso do patrimônio da empresa e dos 
DEVEDORES SOLIDÁRIOS na tentativa de cumprimento de ato executório, 
como ocorre na presente lide”. “A manutenção da cobrança de dívidas 
contra os sócios garantidores após o deferimento da medida recuperatória 
acaba por comprometer o cumprimento da própria essência da legislação 
de recuperação judicial, já que a pessoa física não possui patrimônio 
suficiente para oferecer a penhora, buscando subsídios na pessoa jurídica 
devedora”.

Acolhido pedido de atribuição de efeito suspensivo 
apenas para impedir o levantamento, por qualquer das partes, da quantia 
penhorada, o recurso foi bem processado, com resposta do recorrido.

É o relatório.

Consoante os termos da r. decisão recorrida:

(...) a executada Adriane insurgiu-se contra a penhora 
de ativos oriundos do plano de previdência privada denominado VGBL, ao 
argumento de que se trata de verba alimentar, destinada à aposentaria 
futura. Subsidiariamente, quer o levantamento da penhora até o limite de 40 
salários mínimos, entendendo que seria saldo de poupança. 

O exequente defende a manutenção da constrição. 

Pois bem. A penhora recaiu sobre o montante de 
R$38.978,58, correspondente ao saldo líquido do plano de previdência 
denominado VGBL (fls. 939/940), cuja natureza evidentemente não se 
confunde com verba alimentar, necessária ao sustento atual da executada 
e de sua família.

Cuida-se de investimento realizado para acumulação 
de recursos em determinado período, sem cunho previdenciário, pois não 
destinado à subsistência do investidor, ainda que no futuro venha a ser 
usado para esse fim (fato incerto). 

Portanto, a aplicação em VGBL também não se 
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confunde com a poupança resguardada no art. 833, X, do CPC. 

Quanto ao fato de a devedora principal encontrar-se 
em processo de recuperação judicial (vide fls. 788), não é embaraço ao 
prosseguimento da ação contra a avalista, conforme entendimento 
consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos 
recursos repetitivos, com a seguinte ementa: 

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. 
DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR 
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES 
AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM 
GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 
49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para 
efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal 
não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou 
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou 
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não 
se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou 
a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 
49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido" 
(REsp 1333349/SP, Segunda Seção, Relator Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, j. 26/11/2014)”

Nesse cenário, decorrido o prazo para recurso, sem a 
notícia de eventual efeito suspensivo, expeça-se mandado de levantamento 
em prol do exequente, que deverá manifestar-se em prosseguimento”. 

Mencionada decisão deve ser mantida.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“Sendo direito do exequente a penhora 
preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a 
impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de 
tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor 
(art. 333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo”.

É o que se extrai do REsp. nº 619.148/MG, rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 01 de 
junho de 2010.

Consoante estabelece o artigo 373 do Novo Código de 
Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
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II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade 
de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da 
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso 
em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que 
lhe foi atribuído”.

Inegável, portanto, que o CPC/2015 adotou e positivou 
a Teoria da Carga Dinâmica das Provas.

Nesta esteira, também não se pode desconsiderar que 
a Corte Superior, apreciando o Agravo Regimental no Recurso Especial nº 
1.382.845/PR, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e 
publicado no Diário de Justiça eletrônico de 30 de março de 2015, 
registrou:

“(...) a impenhorabilidade dos valores depositados em 
fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz 
casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a 
necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de 
sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 
649, IV, do CPC." (EREsp. nº 1.121.719/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 
Segunda Seção, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014).

No mesmo sentido: STJ, Agravo em Recurso Especial 
nº 725.110/DF, rel. Min. Marco Buzzi, publicado no DJe de 16/12/2016, 
Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.500.428/DF, rel. Min. Paulo de 
Tarso Sanseverino, publicado no Dje de 23/05/2017.

Vale dizer, para que se reconheça a impenhorabilidade 
dos valores depositados no fundo de previdência privada de caráter 
complementar é necessário aferir sobre a necessidade de utilização do 
saldo para subsistência do titular e de sua família.

No caso, contudo, forçoso convir, a recorrente não se 
desincumbiu do encargo, posto não ter demonstrado ser a importância 
alcançada pela constrição judicial imprescindível ou necessária para sua 
subsistência e de sua família. A circunstância de ser sócia de empresa em 
recuperação judicial não autoriza a automática conclusão neste sentido.

Também não se pode cogitar da incidência do disposto 
no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, eis que a proteção 
ali prevista deve ser interpretada de maneira restrita, não sendo autorizada 
a liberação de valores que não se enquadrem dentre aqueles depositados 
em caderneta de poupança.

Esse, aliás, o ensinamento trazido por José Miguel 
Garcia Medina, ao comentar a disposição contida no artigo 833 do Novo 
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Código de Processo Civil (Novo Código de Processo Civil Comentado, 
Revista dos Tribunais, p. 1129).

Confira-se:

“Decidiu-se, à luz de regra similar presente no CPC/73 
(art. 649, X), que tal benefício 'recai exclusivamente sobre a caderneta de 
poupança, de baixo risco e retorno, visando a proteção do pequeno 
investimento, voltada à garantia do titular e sua família contra imprevistos, 
como desemprego ou doença'. Por isso, 'não admite interpretação 
extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, 
de maior risco e rentabilidade,  que não detém o caráter alimentício da 
caderneta de poupança, sendo voltado para valores mais expressivos e/ou 
menos comprometidos, destacados daqueles vinculados à subsistência 
mensal do titular e sua família. Essas aplicações visam necessidades e 
interesses de menor preeminência (ainda que de elevada importância), 
como aquisição de bens duráveis, inclusive imóveis, ou uma previdência 
informal (não oficial) de longo prazo. Mesmo aplicações financeiras de 
caráter mais elevado perdem o caráter alimentício, tanto que o benefício da 
impenhorabilidade foi limitado a 40 salários mínimos e o próprio Fundo 
Garantidor de Crédito assegura proteção apenas até o limite de R$ 
70.000,00, por pessoa. Essa sistemática legal não ignora a existência de 
pessoa cuja remuneração possui periodicidade e valores incertos, como é o 
caso de autônomos e comissionados. Esses podem ter de sobreviver por 
vários meses com uma verba, de natureza alimentar, recebida de uma 
única vez, sendo justo e razoável que apliquem o dinheiro para 
resguardarem-se das perdas inflacionárias. Todavia, à proteção conferida 
às verbas de natureza alimentar impõe, para manter essa natureza, sejam 
aplicadas em cadernetas de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, 
o que permite ao titular e família uma subsistência digna por um prazo 
razoável de tempo. Valores mais expressivos, superiores a 40 salários-
mínimos, 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. 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 
devedor” (STJ, REsp. 1.330.567/RS, rel. Minª. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 
16.05.2013).

Por outro lado, também correto o entendimento 
manifestado pela ilustre signatária da r. decisão recorrida no sentido de que 
a circunstância de a devedora principal se encontra em regime de 
recuperação judicial não impede o prosseguimento de demanda executiva 
com a avalista.
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Consoante se extrai do julgamento do Recurso 
Especial nº 1.333.349/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão e 
publicado no Diário de Justiça eletrônico de 2 de fevereiro de 2015, 
pacificou-se no Superior Tribunal de Justiça:

“Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação 
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções 
nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros 
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou 
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, 
caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por 
força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”.

No mesmo sentido: REsp. nº 1.532.383/SP, rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 10/09/2015. 

Aliás, do julgamento do Recurso Especial nº 
1.504.752/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e 
públicado no Diário de Justiça eletrônico de 15 de setembro de 2015, extrai-
se:

“No voto condutor do acórdão, o Relator deixa claro 
que a novação aqui operada, ao contrário do que quer crer os recorrentes, 
não se confunde com a novação prevista no Código Civil, in verbis: 

"[...] a novação prevista na lei civil é bem diversa 
daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como 
regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por 
terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação 
decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a 
manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais 
só serão suprimidas ou substituídas 'mediante aprovação expressa do 
credor titular da respectiva garantia', por ocasião da alienação do bem 
gravado (art. 50, § 1º). 

Por outro lado, a novação específica da recuperação 
desfaz-se  na hipótese de falência, quando então os 'credores terão 
reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente 
contratadas' (art. 61, § 2º). Daí se conclui que o plano de recuperação 
judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição 
resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no 
plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daqueloutra, comum, 
prevista na lei civil.[...].

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial 
opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou 
fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor 
exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção 
das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou 
coobrigados em geral". 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2047290-50.2018.8.26.0000 -Voto nº 39337 8

"[...] dada a autonomia da obrigação resultante do aval, 
com mais razão o credor pode perseguir seu crédito contra o avalista, 
independentemente de o devedor avalizado se encontrar em recuperação 
judicial".

Nesta ótica, em recente manifestação, a Corte Superior 
decidiu: “A recuperação judicial do devedor principal não inibe o 
prosseguimento das execuções ou suspensão ou extinção de ações 
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, 
por garantia cambial, real ou fidejussória, haja vista a inaplicabilidade da 
suspensão estabelecida nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a 
que se refere o art. 59, caput, por força do disposto o art. 49, § 1º, todos da 
Lei nº 11.101/2005”. 

É o que consta do Agravo Interno no Recurso Especial 
nº 1.489.589/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e 
publicado no Diário de Justiça eletrônico de 6 de setembro de 2016.

Ademais, a Corte Superior editou a Súmula nº 581 do 
teor seguinte:

“A recuperação judicial do devedor principal não 
impede o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros de 
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou 
fidejussória”.

Não há, portanto, qualquer óbice para que  coobrigado 
seja demandado pelo credor, o qual tem a faculdade de demandar todos os 
devedores, alguns ou apenas um, uma vez que a solidariedade passiva 
consiste na responsabilização integral da dívida, que pode ser exigida de 
qualquer um dos obrigados, nos termos do que dispõe o artigo 275, caput, 
do Código Civil, in verbis:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um 
ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o 
pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam 
obrigados solidariamente pelo resto.

Paragráfo único. Não importará renúncia da 
solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos 
devedores”.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

ITAMAR GAINO

Relator
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