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ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2012595-18.2014.815.0000
Relator : Desembargador José Ricardo Porto
Agravante : Domício Leopoldo de Andrade Neto
Advogado : Josias de Holanda Caldas Filho
Agravados : Ana Karla Guedes de Andrade e outros
Advogado : Lítio Tadeu Costa Rodrigues dos Santos

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSO  DE 
EXECUÇÃO.  REALIZAÇÃO  DE  PENHORA NO  ROSTO 
DOS  AUTOS.  PEDIDO  DE  SUBSTITUIÇÃO  DE  VALOR 
POR BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE APENAS EM CASOS 
EXCEPCIONAIS.  PRECEDENTES  DOS  SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RECUSA  DO  EXEQUENTE. 
DIFICULDADE  NA  LIQUIDAÇÃO  DO  BEM. 
MULTIPLICIDADE DE PROPRIETÁRIOS E RESERVA DE 
USUFRUTO.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA 
MENOR  ONEROSIDADE  NA  HIPÓTESE  EM  DEBATE. 
DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL. 

-  A jurisprudência do Superior Tribunal  de Justiça vem se 
posicionando  ao  lado  do  exequente,  ao  conceber  pela 
possibilidade  de  refutar  imóvel  nomeado  à  penhora  pelo 
devedor.

- A substituição de penhora por iniciativa do executado deve 
observar a regra prevista na primeira parte do art. 668 da Lei 
Adjetiva  Civil,  qual  seja,  a  de  que  a  alteração  não  trará 
prejuízos ao exequente.

-  In casu, o imóvel oferecido pelo devedor, além de ser de 
difícil  liquidação,  também  não  se  encontra  livre  para  ser 
indicado à penhora, ante a multiplicidade de proprietários e a 
reserva de usufruto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  Pedido  de  Efeito  Suspensivo, 

interposto por Domício Leopoldo de Andrade Neto em desfavor da decisão de fl. 17/20, 

prolatada nos autos da Ação de Anulação de Cláusulas Contratuais, por ele proposta em 

face de Ana Karla Guedes de Andrade e outros.

Os  exequentes,  ora  agravados,  buscam  receber  verba  relativa  aos 

honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado no importe de R$ 

97.398,59  (noventa  e  sete  mil,  trezentos  e  noventa  e  oito  reais  e  cinquenta  e  nove 

centavos), devido pelo agravante.

Por  sua vez,  o  juízo primevo determinou a penhora do montante  de R$ 

45.315,81 (quarenta e cinco mil, trezentos e quinze reais e oitenta e um centavos), a ser 

recebido pelo agravante, em ação de desapropriação em tramite na 1ª Vara da Justiça 

Federal, Seção da Paraíba (fls. 56).

Irresignado,  o  devedor  apresentou  impugnação  ao  cumprimento  da 

sentença, pleiteando pela substituição do crédito penhorado  por 3,25 hectares de terra, 

que  na  sua  ótica  seriam  suficientes  para  a  quitação  de  todo  o  débito,  bem  como 

ressaltando que da quantia bloqueada deve ser preservado o valor correspondente a 40 

(quarenta) salários-mínimos, ante a impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do Código 

de Processo Civil.

Manifestação do credor contrária à substituição do dinheiro pelo imóvel (fls. 

105/107),  sustentando  que  deveria  ser  obedecida  a  ordem da  Lei  Adjetiva  Civil,  que 

prioriza a satisfação do crédito por meio de pecúnia.

No  decisório  impugnado,  o  Juízo a  quo concebeu  pela  manutenção  da 

constrição anteriormente efetivada.
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Em face desse decisum, o Executado apresentou irresignação Instrumental, 

proclamando  que  deve  ser  obedecido  o  princípio  da  menor  onerosidade  dos  meios 

executórios.

Pugna, por fim, pela suspensão dos efeitos do despacho combatido pela via 

do recurso em comento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido às fls. 113/115.

Contrarrazões apresentadas às fls. 131/139.

Parecer da Procuradoria de Justiça, às fls. 143/144, opinando, tão somente, 

pelo prosseguimento feito, sem deliberação meritória.

É o breve relatório.

VOTO

Mantenho-me fiel  a posição esposada por ocasião da apreciação do 
pedido  liminar.  Por  isso,  permito-me  reproduzir  o  que  fora  afirmado  naquela 
oportunidade, in verbis: 

“DECIDO

Segundo a exegese do art. 558 do Código de Processo Civil, o  
Relator  poderá,  havendo  requerimento  do  recorrente,  obstar  a  
eficácia do decisum, mas condiciona o deferimento do pedido à  
relevância da fundamentação (fumus boni juris) e à possibilidade  
de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação (periculum in  
mora). Desse modo, cumpre examinar se os requisitos exigidos  
pela norma processual estão presentes no caso em disceptação.

Acerca da fumaça do bom direito, neste momento, não vislumbro  
sua presença. Esclareço o motivo de tal conclusão.

O  agravante  assevera  que  o  bloqueio  da  referida  quantia  é  
sobremaneira oneroso, pois inviabiliza o seu próprio sustento e de  
sua  filha.  Por  outro  lado,  aduz  que  a  penhora  do  imóvel  

Desembargador José Ricardo Porto 
3



Agravo de Instrumento nº 2012595-18.2014.815.0000

apresentado garante a execução, salvaguardando o interesse dos 
exequentes, bem como lhe proporciona menores prejuízos.

Com isso,  pugna que haja obediência à  proporcionalidade,  em 
especial no tocante ao “princípio da menor onerosidade”, de modo 
que a ordem prevista no art. 655 do Código de Processo Civil seja  
relativizada.

Entretando, a substituição de penhora por iniciativa do executado  
deve observar a regra prevista na primeira parte do art. 668 da Lei  
Adjetiva  Civil,  qual  seja,  a  de  que  a  substituição  não  trará  
prejuízos ao exequente, na medida em que não será diminuída a  
liquidez, ao se realizar a troca dos bens.

Pois bem, ao pesquisar o entendimento do Superior Tribunal de  
Justiça  acerca  da  possibilidade  do  exequente  refutar  o  imóvel  
indicado  em  substituição  à  penhora  efetuada  sobre  dinheiro,  
verifica-se  que  aquela  Corte  vem  se  posicionando  pela  
impossibilidade, pois,  embora a execução se deva realizar pelo  
meio menos gravoso para o devedor, ela é feita em benefício do  
credor, cujo crédito deve ser imediatamente satisfeito. A propósito,  
alguns arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO 
DE  HOUVE  O  PARCELAMENTO  PELO  CONTRIBUINTE.  
INOVAÇÃO  RECURSAL.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  211/STJ.  
PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO EM DESFAVOR 
DO  IMÓVEL  OFERTADO.  ORDEM  DE  PREFERÊNCIA 
PREVISTA  NO  ART.  655  DO  CPC  E  ART.  11  DA  LEF.  
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES:  RESP  1.090.898/SP,  REL.  
MIN.  CASTRO  MEIRA,  DJU  12/08/2009.  RESP 1.337.790/PR,  
REL.  MIN.  HERMAN  BENJAMIN,  DJE  10/07/2013.  AGRAVO 
REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO.  1.  Não  se  
conhece  do  argumento  de  que  a  parte  agravante  aderiu  ao  
parcelamento previsto na Lei 11.941/09, sendo que a referida lei  
não determina a necessidade de garantia, posto que tal alegação  
não  foi  objeto  de  debate  nas  instâncias  ordinárias,  o  que  seu  
obsta  o  conhecimento  nesta  Corte  por  inovação  recursal  e  
ausência de prequestionamento; incidência da Súmula 211/STJ.  
2. A tese que se firmou no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, sob 
a  relatoria  do  douto  Ministro  CASTRO  MEIRA,  é  a  de  que  a  
exequente  pode  recusar  a  nomeação  de  determinado  bem 
oferecido  como penhora,  quando  fundada  na inobservância  da  
ordem legal,  prevista  no  art.  655 do CPC e no  art.  11  da  Lei  
6.830/80, sem que isso implique em ofensa ao art. 620 do CPC;  
contudo,  apesar  desse entendimento,  pode-se asseverar que a 
rejeição do bem oferecido à penhora deve ser  justificada e as  
razões  da  recusa  se  submetem  a  controle  judicial.  3.  Agravo  
Regimental  a  que se nega provimento.  (STJ -  AgRg no REsp:  
1430425  SP  2014/0006773-2,  Relator:  Ministro  NAPOLEÃO 
NUNES  MAIA  FILHO,  Data  de  Julgamento:  11/03/2014,  T1  -  
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2014)Grifei.
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Mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PENHORA  ELETRÔNICA.  
POSSIBILIDADE  DE  RECUSA  DO  BEM  OFERTADO  EM 
PENHORA,  DIANTE  DA  ORDEM  DE  PREFERÊNCIA 
ESTABELECIDA NO  ART.  11  DA LEF.  PRECEDENTE:  RESP.  
1.090.898/SP,  REL.  MIN.  CASTRO  MEIRA,  DJU  12/08/2009.  
JULGADO  SOBRE  O  RITO  DO  RECURSO  REPETITIVO.  
RESSALVA  DO  PONTO  DE  VISTA  DO  RELATOR.  AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte firmou o entendimento de que o bloqueio de dinheiro  
ou  aplicações  financeiras  por  meio  do  sistema  Bacen-Jud,  
prevalece  sobre  qualquer  outro  bem,  conforme  a  ordem  de 
preferência estabelecida no art.  11 da LEF e art.  655 do CPC.  
REsp. 1.090.898/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJU 12/08/2009.
2.   Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1247459/ES,  
Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 14/09/2012). Grifei.
Por  conseguinte,  numa  análise  epidérmica  da  question,  não 
aparenta  ser  hígida  na  atual  fase,  a  pretensão  do  Suplicante,  
razão pela qual não enxergo de logo a fumaça do bom direito em  
suas alegações, notadamente quando deixou de demonstrar de 
forma objetiva e convincente as dificuldades que poderia suportar,  
bem como pelo  fato  do  bem indicado  não  ser  de  propriedade  
exclusiva do agravante e está reservado ao usufruto do doador da 
propriedade.

Quanto  ao  pleito  de  exclusão  dos  valores  de  40  (quarenta)  
salários mínimos do montante da constrição sob o argumento de  
que a penhora efetuada não observou o disposto no art. 649, X,  
do CPC, concedo que padece de sustentação, haja vista se tratar  
de bloqueio de crédito oriundo de indenização decorrente de ação  
de desapropriação, ou seja, verba creditícia futura a ser paga em 
dinheiro, não configurando ofensa ao dispositivo legal declinado.

Desse modo, ausente um dos requisitos impostos pelo art. 558  
Código  de  Processo  Civil,  cumpre  desacolher  o  pleito  liminar  
formulado no Agravo de Instrumento.

Com essas  considerações,  INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO 
SUSPENSIVO.” (fls. 113-v/115).

Por fim, cumpre ressaltar que, analisando detidamente o encarte processual, 

verifico às fls. 77/79 (cópia da escritura pública), que o bem indicado pelo agravante se 

trata de um lote da fazenda que recebeu em doação conjuntamente com seus irmãos, e 

com reserva de usufruto. Logo, além do imóvel ser de difícil liquidação, também não se 
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encontra livre  para ser  indicado à penhora,  ante a multiplicidade de proprietários e a 

reserva de uso ao doador.

Com  essas  considerações,  DESPROVEJO o  presente  agravo  de 

instrumento.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do  julgamento,  além deste  relator  (com jurisdição  limitada),  o  Exmº.  Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de  
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J/13 R – J/02
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