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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2003335-14.2014.815.0000
RELATOR    :  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho –  Juiz  Convocado para  substituir  o

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Pedro Reginaldo Gomes e Antônio Barbosa Filho
ADVOGADO : Roberto Fernandes Vasconcelos Alves e Pedro Reginaldo Gomes
AGRAVADO : ADUFPB / Seção Sindical do Andes 
ADVOGADO : Paulo Guedes Pereira e Francisco das Chagas Batista Leite

PROCESSUAL  CIVIL  – Agravo  de
Instrumento  –  Cumprimento  de  sentença  –
Penhora “on line” no percentual  de 3% (três
por  cento)  sobre  a  receita  bruta  mensal  da
entidade  sindical  executada  –  Irresignação
dos  exequentes  –  Pleito  de  majoração  do
percentual  para  65%  (sessenta  e  cinco  por
cento)  –  Pedido  subsidiário  de  penhora  de
bem imóvel  – Constrição  de receita  bruta  –
Limitação  ao  percentual  de  30%  (trinta  por
cento),  levando-se  em  consideração  a
manutenção da viabilidade do funcionamento
da instituição  executada – Fixação em 10%
(dez por cento), em atenção às peculiaridades
do  caso  concreto  –  Pedido  subsidiário  de
penhora  de  bem  imóvel  –  Preferência  da
ordem legal contida no artigo 655 do CPC –
Maior efetividade à execução pela penhora de
dinheiro  –  Acolhimento  parcial  do  pedido
principal  e  rejeição  do  subsidiário  –
Provimento parcial do agravo.   

–  Deve  a  constrição  sobre  a  receita  bruta
respeitar  um  percentual  que  viabilize  à
instituição  devedora  cumprir  os  seus
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compromissos, de modo que o percentual em
10% (dez por cento) atende às peculiaridades
do caso concreto, por conciliar a garantia do
adimplemento  do  débito  exequendo  com  a
manutenção da viabilidade do funcionamento
da entidade sindical devedora. 

– Sendo a renda de empresa dinheiro, deve-
se  prestigiar  a  ordem  legal  de  preferência
contida no art. 655 do CPC.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos
acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação uníssona, dar provimento parcial
ao recurso, nos termos do voto do relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por  PEDRO  REGINALDO  GOMES  e ANTÔNIO  BARBOSA  FILHO,  contra
decisão proferida pela M.M. Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que,
nos  autos  da  ação  de  cobrança  de  honorários  advocatícios,  fase  de
cumprimento de sentença, na qual é executada a ADUFPB / SEÇÃO SINDICAL
DO ANDES, determinou a penhora “on-line”, mensalmente, no percentual de 3%
(três por cento) sobre o valor da receita bruta total da devedora, até a quitação
da dívida (fl. 50 destes autos).

Irresignados,  os  credores  interpuserem
agravo de instrumento, alegando, em apertada síntese que o percentual fixado
na  instância  primeva  é  insuficiente  em  relação  ao  crédito  executado,  cujo
montante,  quando  da  interposição  do  presente  recurso,  equivalia  a  R$
537.328,22 (quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e
dois centavos), de sorte que a penhora mensal no percentual de 3% (três por
cento), girando em torno de R$ 6.689,46 (seis mil, seiscentos e oitenra e nove
reais e quarenta e seis centavos), elastece o adimplemento do cumprimento da
sentença por cerca de 78 meses.

Asseveram que,  por  se  tratar  de  honorários
advocatícios, cuja natureza do crédito é alimentar, o percentual da constrição
deve ser elevado à 65% (sessenta e cinco por cento) da renda da instituição
sindical.

2



Agravo de Instrumento nº 2003335-14.2014.815.0000

Ao  final,  pugnam  pela  reforma  de  decisão
recorrida, com a fixação de penhora no percentual de 65% (sessenta e cinco por
cento) sobre a renda da entidade executada. 

Em  pedido  subsidiário,  requerem  a
determinação da penhora sobre o imóvel de propriedade da devedora.

À fl.  64,  a MM. Juíza "a quo"  informou que
manteve a decisão agravada.

Intimada,  a  entidade  executada  apresentou
contrarrazões ao recurso, requerendo, em síntese, a manutenção da decisão re-
corrida, por considerar que a penhora em 3% (três por cento) sobre o valor da
receita bruta total é adequada, vez que permite a continuidade de suas ativida-
des, com o cumprimento das demais obrigações (fls. 69/75).

A douta Procuradoria de Justiça em parecer
de  fl.  78  opinou  pelo  prosseguimento  do  agravo  de  instrumento,  sem
manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse  público  que  obrigue  a
intervenção Ministerial.

É o relatório. Passo a decidir.

V O T O

Presentes  os  pressupostos  recursais
intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse recursal  e  inexistência  de fato
extintivo  ao  direito  de  recorrer)  e  extrínsecos  (regularidade  formal,
tempestividade,  inexistência  de  fato  impeditivo  ao  direito  de  recorrer  ou  do
seguimento  do  recurso),  conheço  do  recurso  de  agravo  de  instrumento
interposto.

Na  hipótese,  verifico  assistir  razão  aos
recorrentes.

É  que,  o  art.  655,  inciso  VII,  do  Código  de
Processo Civil autoriza a penhora de percentual dos rendimentos da empresa
devedora, predominando, nos Tribunais pátrios, o entendimento de que os atos
constritivos devem se dar de forma a conciliar a garantia de adimplemento do
débito  exequendo  com  a  manutenção  da  viabilidade  do  funcionamento  da
empresa devedora. 

Pois bem, a dívida exequenda,  em fevereiro
de 2014, totalizava  R$ 537.328,22 (quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e
vinte e oito reais e vinte e dois centavos).
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Ora, se mantida a decisão objurgada, com a
constrição no percentual apenas de 3% (três por cento) sobre a receita bruta
mensal da entidade, chega-se a um total de penhora por mês em torno de R$
6.689,46 (seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos,
conforme documento de fl. 25, destes autos, de modo que, como bem apuraram
os agravantes  nas razões  do recurso,  elastecerá  o adimplemento  da  dívida,
frise-se, de caráter alimentar e fundada em título judicial em ação que já tramita
por mais de vinte anos,  por cerca de 6 (seis) anos.

Assim, imperioso seja prestigiado, na espécie,
o direito de satisfação do crédito ostentado pelos credores, observada, todavia,
como  limite  imanente,  a  necessidade  de  preservação  da  subsistência  das
atividades regularmente desenvolvidas pela pessoa jurídica. 

Confiram-se,  a  esse  respeito,  os  lapidares
arestos do STJ assim sumariados: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE  PREQUESTIONAMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL.
PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS DA CONTA-
CORRENTE  DA  EMPRESA.  EXCEPCIONALIDADE
DESSA  MEDIDA.  1.  A  ausência  de  debate,  na  instância
recorrida, sobre o dispositivo legal cuja violação se alega
no  recurso  especial  atrai,  por  analogia,  a  incidência  da
Súmula  282/STF.  2.  Não  viola  o  art.  535  do  CPC,  nem
importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que,
mesmo  sem  ter  examinado  individualmente  cada  um  dos
argumentos  trazidos  pelo  vencido,  adotou,  entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia posta.  3.  Não pode ser  conhecido  o recurso
especial que não ataca fundamento que, por si só, é apto a
sustentar o juízo emitido pelo acórdão recorrido. Aplicação
analógica  da  Súmula  283/STF.  4.  Em  observância  ao
consagrado  princípio  favor  debitoris  (art.  620  do  CPC),
tem-se  admitido  apenas  excepcionalmente  a  penhora  do
faturamento  ou  das  importâncias  depositadas  na  conta-
corrente  da  executada,  desde  que  presentes,  no  caso,
requisitos  específicos  que  justifiquem  a  medida,  quais
sejam: a) realização de infrutíferas tentativas de constrição
de outros bens suficientes a garantir a execução, ou, caso
encontrados,  sejam  tais  bens  de  difícil  alienação;  b)
nomeação  de  administrador  (arts.  678  e  719,  caput,  do
CPC),  ao  qual  incumbirá  a  apresentação  da  forma  de
administração e do esquema de pagamento; c) manutenção
da viabilidade do próprio funcionamento da empresa. 5.
Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp:
878877  RS  2006/0183666-8,  Relator:  Ministro  TEORI
ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 27/03/2007, T1 -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/04/2007 p.
244). (grifei).
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E,

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA  NÃO  CONFIGURADA.  REEXAME  DE
PROVA.  NÃO  CONHECIMENTO.  PENHORA.
PERCENTUAL SOBRE RENDA LÍQUIDA DE EMPRESA.
POSSIBILIDADE. É imprescindível  para a caracterização
do  dissídio  jurisprudencial,  por  lógico,  que  os  acórdãos
ostentadores de díspares conclusões hajam sido proferidos
em idênticas  hipóteses,  o  que  não  ocorre  no  recurso  em
exame.  "A  pretensão  de  simples  reexame  de  prova  não
enseja  recurso  especial."  (Súmula  nº  7/STJ).  Renda  de
empresa é dinheiro, para fins do disposto no art. 655, I, do
Código de Processo Civil, por isso mesmo que, em caráter
excepcional, desde que observado o disposto no art. 620 do
Código de Processo Civil, pode ser penhorada.
Ainda que sendo aceita excepcionalmente a realização da
penhora  em renda  de  empresa,  nem por  isso  essa  renda
pode  ser  integral  e  indiscriminadamente  penhorada,
devendo ser aplicada pelo juiz com temperamento, pois que
as  obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  têm
preferência,  por  fortes  motivações  sociais,  sobre  o
pagamento das demais obrigações. Uma vez dirigindo-se a
penhora sobre  o  faturamento de empresa,  recomenda-se
que  recaia  sobre  um  percentual  do  faturamento  bruto,
considerando-se as peculiaridades de cada caso.
Na hipótese,  contudo,  a  penhora já  havia sido procedida
sobre  trinta  por  cento  da  renda  líquida,  que  deve  ser
mantida,  pelas  peculiaridades  da  espécie.  Recurso  não
conhecido. (REsp 251.151/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  15/06/2000,  DJ
22/10/2001, p. 327). (grifei).

Por fim,

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA
SOBRE  O  FATURAMENTO  –  POSSIBILIDADE  –
VIOLAÇÃO  AO  ART.  535,  II,  DO  CPC  NÃO
CONFIGURADA  –  REEXAME  DE MATÉRIA  FÁTICA  –
SÚMULA 07 STJ – PRECEDENTES. - Não se configura a
omissão  apontada  se  o  acórdão  hostilizado  analisou  a
controvérsia  à  luz  dos  preceitos  legais  indicados  e  em
conformidade com  a jurisprudência pacífica deste Tribunal.
-  A jurisprudência admite a penhora em dinheiro  até o
limite de 30% do faturamento mensal da empresa devedora
executada, desde  que  cumpridas  as  formalidades  ditadas
pela  lei  processual  civil,  como  a  nomeação  de
administrador,  com  apresentação  da  forma  de
administração e de esquema do pagamento. - A revisão da
matéria fática que embasou a fundamentação do julgado é
inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula nº 07
do  STJ.  -  Recurso  especial  não  conhecido.  (REsp
287.603/PR,  Rel.  Ministro  FRANCISCO  PEÇANHA
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MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2003, DJ
26/05/2003, p. 304). (grifei).

Vê-se  que  a  constrição  da  receita  bruta  da
instituição devedora está sujeita ao limite de 30% (trinta por cento), devendo o
juiz, com temperamento, na fixação deste percentual, levar em consideração as
demais  obrigações  da  entidade,  uma  vez  que  as  trabalhistas,  fiscais  e
previdenciárias têm preferência, por fortes motivações sociais. 

Não destoa, o entendimento da jurisprudência
dos Tribunais Pátrios, veja-se:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL.
EXECUÇÃO  FISCAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  DESCABIMENTO.  PERCENTUAL
MÁXIMO  DA  CONSTRIÇÃO  JUDICIAL.  30%  DO
FATURAMENTO  DA  EMPRESA.  PENHORA  ON-LINE.
POSSIBILIDADE.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Questões que exigem dilação probatória não
podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade. 2.
A penhora por meio de bloqueio on-line é possível tanto nas
execuções reguladas pelo Código de Processo Civil quanto
no âmbito do processo de execução fiscal disciplinado pela
Lei  nº6.830/1980.  A  constrição,  no  entanto,  deve  ser
limitada em 30% dos valores encontrados nas contas da
empresa  devedora,  de  modo  a  não  inviabilizar  a
continuidade  de  sua  atividade. 3.  Agravo  parcialmente
provido.(TJDF - Acórdão n. 562559, 20110020019534AGI,
Relator ANTONINHO LOPES, 4ª Turma Cível, julgado em
08/06/2011, DJ 08/02/2012 p. 119). 

E,

PENHORA.  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA. Alegação  de  que
a penhora "on line"  alcançou  numerário  que  compõe
o capital de giro da  empresa  (serviços  educacionais).
Hipótese  em  que  a  constrição  deve  ocorrer  no  limite
máximo de 30% (trinta por cento) dos depósitos atuais e
futuros das contas-correntes, a fim de que não inviabilize
a     continuidade     das  atividades  da  devedora.   Recurso
parcialmente provido para este fim. (TJSP; AI 409.235-4/9-
00;  São Paulo;  Quinta  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.
Des. Marcus de Andrade; Julg. 22/02/2006)

Por  todo  o  exposto,  no  caso  “sub  judice”,
entendo que a constrição mensal em percentual de 30% (trinta por cento) sobre
a receita bruta da entidade sindical  traduziria,  de forma irrefragável,  risco ao
regular prosseguimento de suas atividades.
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Todavia,  tenho,  também,  que  o  percentual
fixado  pela  magistrada  de  piso,  em percentual  de  3% (três  por  cento),  não
confere, adequadamente, efetividade ao cumprimento da sentença.

Assim, devendo a constrição sobre a receita
bruta  respeitar  um percentual  que viabilize  à instituição  devedora  cumprir  os
seus compromissos, entendo que o percentual em 10% (dez por cento) atende
às peculiaridades do caso concreto, por conciliar a garantia do adimplemento do
débito  exequendo  com  a  manutenção  da  viabilidade  do  funcionamento  da
entidade sindical devedora. 

Tendo o pedido principal sido acolhido apenas
parcialmente, passo a apreciar o pedido subsidiário de penhora sobre o imóvel
de propriedade da devedora.

Quanto  a  essa  questão,  posiciona-se
RICARDO TJÄDER1:  

[...] o interesse de agir do autor estará melhor atendido com
a procedência  total  do  pedido  subsidiário  do  que  com a
procedência meramente parcial do primeiro pedido.
Deverá  ele,  obrigatoriamente,  fazer  constar  da
fundamentação  da  sentença  tanto  os  motivos  pelos  quais
poderia  deferir  apenas  parcialmente  o  primeiro  pedido,
como  as  razões  jurídicas  do  acolhimento  integral  do
segundo pedido. De fato, não agindo dessa forma, haverá,
sem nenhuma dúvida, uma decisão citra petita, em face da
falta  de  esgotamento da  análise  das  questões  pretendidas
pelo autor,  acolhendo ou mesmo rejeitando, seja no todo
ou em parte, o pedido secundário. (grifei).

A  questão,  de  baixa  complexidade,  não
demanda maiores digressões, eis que, sendo a renda de empresa dinheiro, na
hipótese em tela, deve-se prestigiar a ordem legal de preferência contida no art.
6552 do CPC.

Ademais,  a penhora de 10% (dez por cento)
sobre a receita bruta da executada, aproximadamente R$ 22.298,20 (vinte e dois
mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte centavos), confere maior efetividade
à execução do título judicial,  não havendo que se falar  em penhora de bem
imóvel.

Com tais  razões  de  decidir,  DOU PARCIAL
PROVIMENTO  ao  presente  agravo  de  instrumento,  para  determinar  que  a

1 TJÄDER, Ricardo Luiz da Costa. Cumulação eventual de pedidos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.

2 Art. 655.  A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 
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penhora “on-line”, sobre o valor da receita bruta total da devedora, se dê em
percentual de 10% (dez por cento), até a quitação da dívida, com a nomeação
de administrador, ao qual incumbirá a apresentação da forma de administração
e do esquema de pagamento.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Aluízio
Bezerra Filho, Juiz Convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo.
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle  Filho  e  o Exmo.  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra  Filho,  Juiz  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
19 de fevereiro de 2015. 

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado
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