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ACÓRDÃO
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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A.
ADVOGADOS : Edglay Domingues Bezerra e outros
AGRAVADO : Hospital Santa Paula Ltda.
ADVOGADOS : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva e outros
ORIGEM :Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital
JUIZ : Josivaldo Félix de Oliveira

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO.
COEXISTÊNCIA DE DUAS OU MAIS PENHORAS
SOBRE O MESMO BEM.  JUSTIÇAS DIVERSAS.
PENHORA  NO  ROSTO  DOS  AUTOS.
POSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE
IMPEDIMENTO  PARA  A  SUA  REALIZAÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

- A  penhora  no  rosto  dos  autos  pode  ser
determinada pelo Juízo quando verificado que o bem
constrito  em uma lide  possui  valor  suficiente  para
sanar os débitos existentes em demandas diversas,
assim,  podemos  dizer  que  esta  medida  encontra
proteção nos princípios da celeridade processual e
razoável duração do processo, previstos no artigo 5º,
LXXVIII, da Constituição da República.

- A  coexistência  de  duas  ou  mais  penhoras
sobre o mesmo bem implica concurso especial  ou
particular,  previsto  no  art.  613  do  CPC,  que  não
reúne  todos  os  credores  do  executado,  tampouco
todos  os  seus  bens,  consequências  próprias  do
concurso  universal.  No  concurso  particular
concorrem apenas os exequentes, cujo crédito frente
ao  executado  é  garantido  por  um  mesmo  bem,
sucessivamente penhorado. -Em princípio, havendo,
em juízos diferentes, mais de uma penhora contra o
mesmo  devedor,  o  concurso  efetuar-se-á  naquele
em  que  se  houver  feito  a  primeira.  Essa  regra,
porém,  comporta  exceções.  Sua  aplicabilidade  se
restringe às hipóteses de competência relativa, que
se modificam pela conexão. Tramitando as diversas
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execuções em Justiças diversas,  haverá manifesta
incompatibilidade  funcional  entre  os  respectivos
juízos,  inerente  à  competência  absoluta,
inviabilizando a reunião dos processos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade,  PROVER o  Recurso,  nos  termos  do  voto  do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 119.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito

suspensivo,  fls.  02/12,  interposto  pela  Energisa  Paraíba  Distribuidora  de

Energia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca

da Capital, fl. 11, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da Ação

de Execução por Quantia Certa interposta pela mesma em face do  Hospital

Santa Paula Ltda.  A referida decisão indeferiu o pedido de penhora no rosto

dos autos “por falta de suporte jurídico legal”, com base no art. 674 do Código

de Processo Civil.

Em  suas  razões  recursais,  sustenta  a  Agravante  que  o

Agravado é seu devedor, tendo em vista estar inadimplente na contraprestação

do  fornecimento  de  energia  elétrica,  uma  vez  que  este  não  honrou  os

pagamentos dos contratos de financiamento nº 24826 e nº 28684, firmados em

decorrência de um refinanciamento de dívida do consumo mensal de energia

elétrica dos prédios utilizados pelo Hospital.

Além disso, alega que já peticionou na  Ação de Execução

por Quantia Certa, informando ao magistrado primevo que os representantes

legais  e  sócios  do  Agravado  possuem  03  (três)  imóveis,  e  que  estes  se

encontram penhorados em outra demanda judicial em trâmite na 16ª Vara Cível

de João Pessoa (Carta Precatória nº 0018493-91.2013.815.2001), na qual já

houve a determinação legal de hasta pública, com praceamento dos imóveis

em questão (fl. 05).

Ademais, o documento de fls. 61/62 traz a decisão cumprida

2



Agravo de Instrumento Nº 2009771-86.2014.815.0000

pelo  Juízo  da  16ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  João  Pessoa/PB,  que  dá

cumprimento  a  ordem  proveniente  do  processo  de  Execução  de  Título

Extrajudicial nº 0135198-83.2012.8.26.0100, em trâmite no Juízo de Direito da

30ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, que também tem no seu polo

passivo  o  Hospital  Agravado,  tendo  sido  determinado  o  praceamento  dos

imóveis supracitados.

Portanto, a fim de resguardar seus direitos o ora Agravante

requereu, junto ao Juízo a quo, a penhora no rosto dos autos, a ser realizada

na Carta Precatória nº 018493-91.2013.815.2001, em trâmite na 16ª Vara Cível

de  João  Pessoa/PB,  a  fim  de  que  pudesse  se  habilitar  nos  créditos  que

sobejassem das alienações dos imóveis em hasta pública – a se realizar nos

dias 14 e 28 de agosto de 2014 – e, assim, encerrar, de modo mais célere e

eficaz, uma execução que já se arrasta há mais de 03 (três) anos.

Por  fim,  pugna  pela  concessão  da  antecipação  da  tutela

recursal, a fim de que seja deferida liminar de penhora no rosto dos autos da

Carta Precatória de nº 0018493-91.2013.815.2001.

Contrarrazões às fls. 197/199.

Instada  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  não  ofertou

parecer quanto ao mérito (fls. 113/114).

É o relatório.

VOTO

Ab initio, não se pode esquecer que a penhora sobre um imóvel

é um instituto absolutamente diverso da penhora no rosto dos autos, eis que o

primeiro incide diretamente sobre o bem, enquanto que o segundo recai sobre

o valor que vier a sobejar da alienação do referido bem, caso venha a ser

levado a hasta pública. 

Ademais, a penhora no rosto dos autos pode ser determinada
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pelo Juízo quando verificado que o bem constrito em uma lide possui  valor

suficiente  para  sanar  os  débitos  existentes  em demandas  diversas,  assim,

podemos dizer que esta medida encontra proteção nos princípios da celeridade

processual e razoável duração do processo, previstos no artigo 5º, LXXVIII, da

Constituição da República.

Com efeito, estabelece o art. 674 do CPC:

"Art.  674. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo,

averbar-se-á no rosto dos autos a penhora, que recair nele e na ação que Ihe

corresponder, a fim de se efetivar nos bens, que forem adjudicados ou vierem a

caber ao devedor. (grifei)."

Sobre o tema, esclarece o professor Araken de Assis:

"O art. 674 do CPC adota solução tradicional na penhora de

direitos  e  créditos  litigiosos,  afeiçoando-se,  de  forma  notável,  à  moderna

concepção de coisa litigiosa.

A penhora de direito que estiver sendo demandado em juízo se

efetua (...), através de averbação no 'rosto dos autos', sujeitando-se o credor,

destarte, à sorte e aos azares do litígio, porque a constrição se convolará 'nos

bens,  que  forem  adjudicados  ou  vierem  a  acaber  ao  devedor'.  Desde  a

penhora, rememore-se, o credor assume a condição de litisconsorte facultativo

do executado" (Manual da execução / Araken de Assis. - 15. ed. rev. e atual. -

São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 761).

Assim, conclui-se que é perfeitamente possível a penhora no

rosto dos autos, pois se o Agravado, na espécie, é devedor, e os imóveis de

sua  propriedade  penhorados  ostentam  valor  bem  superior  –  segundo  a

Agravante os imóveis foram avaliados em mais de R$ 14.000.000,00 (catorze

milhões),  fls.  63/65 – ao da dívida cobrada (R$ 1.404.589,13;  fls,  48/54),  é

plenamente possível para o Recorrido cumprir com suas obrigações diante da

Agravante.
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Sobre o tema, confira o julgado do TJDFT, in verbis:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO  REFORMADA.  A  despeito  de  o
Devedor/Agravado  ser  também Executado no  processo
indicado para a realização da penhora no rosto dos autos,
havendo crédito a seu favor decorrente da venda de um
imóvel  ali  penhorado  cujo  valor  suplanta  a  dívida  lá
vindicada,  nada  obsta  que  seja  anotada  a  constrição
pretendida  na  capa  daqueles  autos,  em  relação  aos
valores que sobejarem o adimplemento da obrigação ali
buscada.  Agravo  de  Instrumento  provido.  (Acórdão
n.780792,  20130020234116AGI,  Relator:  ANGELO
CANDUCCI  PASSARELI,  5ª  Turma  Cível,  Data  de
Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 25/04/2014.
Pág.: 244)

Em  suas  contrarrazões,  o  Agravado  se  refere  à  suposta

impossbilidade do pedido de penhora no rosto dos autos pela parte autora,

tendo em vista que, o crédito da Justiça Laboral possui preferência entre os

demais. Entretanto, a jurisprudência dos tribunais pátrios não segue o mesmo

posicionamento:

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO.  MÚLTIPLAS
CONSTRIÇÕES  SOBRE  O  MESMO  BEM.  PENHORA
NO ROSTO DOS AUTOS. CONCURSO. MODALIDADE.
COMPETÊNCIA. -  A incidência  de  múltiplas  penhoras
sobre um mesmo bem não induz o concurso universal de
credores,  cuja  instauração  pressupõe  a  insolvência  do
devedor.  A coexistência  de  duas  ou  mais  penhoras
sobre  o  mesmo bem  implica  concurso  especial  ou
particular, previsto no art. 613 do CPC, que não reúne
todos os credores do executado, tampouco todos os
seus  bens,  consequências  próprias  do  concurso
universal. No concurso particular concorrem apenas
os  exequentes  cujo  crédito  frente  ao  executado  é
garantido  por  um  mesmo  bem,  sucessivamente
penhorado.  -  Em  princípio,  havendo,  em  juízos
diferentes,  mais  de  uma  penhora  contra  o  mesmo
devedor, o concurso efetuar-se-á naquele em que se
houver feito a primeira. Essa regra, porém, comporta
exceções.  Sua  aplicabilidade  se  restringe  às
hipóteses de competência relativa, que se modificam
pela conexão. Tramitando as diversas execuções em
Justiças diversas, haverá manifesta incompatibilidade
funcional  entre  os  respectivos  juízos,  inerente  à
competência  absoluta,  inviabilizando  a  reunião  dos
processos.  -  Em se tratando de penhora no rosto dos
autos, a competência será do próprio juízo onde efetuada
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tal  penhora,  pois  é  nele  que  se  concentram  todos  os
pedidos  de  constrição.  Ademais,  a  relação  jurídica
processual  estabelecida  na  ação  em  que  houve  as
referidas  penhoras  somente  estará  definitivamente
encerrada após a satisfação do autor daquele processo.
Outro ponto que favorece a competência do juízo onde
realizada  a  penhora  no  rosto  dos  autos  é  sua
imparcialidade,  na  medida  em  que  nele  não  tramita
nenhuma das execuções, de modo que ficará assegurada
a total isenção no processamento do concurso especial. -
O concurso especial deverá ser processado em incidente
apartado, apenso aos autos principais, com a intimação
de todos aqueles que efetivaram penhora no rosto dos
autos,  a  fim  que  seja  instalado  o  contraditório  e
respeitado o devido processo legal,  na  forma dos arts.
711  a  713  do CPC.  O incidente  estabelece  verdadeiro
processo de conhecimento,  sujeito  a sentença,  em que
será  definida  a  ordem  de  pagamento  dos  credores
habilitados, havendo margem inclusive para a produção
de  provas  tendentes  à  demonstração  do  direito  de
preferência  e  da  anterioridade  da  penhora.  Recurso
especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 976522 SP
2007/0185494-9,  Relator:  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
Data  de  Julgamento:  02/02/2010,  T3  -  TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DECORRENTE  DE  ACIDENTE  DE  VEÍCULO  C/C
DANOS  MORAIS,  EM  FASE  DE  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA  NOMEAÇÃO  DE  PERITO  PARA
AVALIAÇÃO  DO  BEM  PENHORADO  DETERMINOU
QUE SE AGUARDASSE A PROVIDÊNCIA NOS AUTOS
DA  AÇÃO  TRABALHISTA  DECISÃO  MANTIDA.No
Recurso Especial  n.º  976.522 SP (2007/0185494-9),  de
02.02.2010,  relatado  pela  Ministra  Nancy  Andrighi,  o
acórdão  do  STJ  deixou  explicitado:  Em  princípio,
havendo,  em  juízos  diferentes,  mais  de  uma  penhora
contra  o  mesmo  devedor,  o  concurso  efetuar-se-á
naquele em que se houver feito a primeira.  Essa regra,
porém,  comporta  exceções.  Sua  aplicabilidade  se
restringe às hipóteses de competência relativa,  que
se modificam pela conexão. Tramitando as diversas
execuções  em  Justiças  diversas,  haverá  manifesta
incompatibilidade  funcional  entre  os  respectivos
juízos,  inerente  à  competência  absoluta,
inviabilizando a reunião dos processos. À vista do que
vem de ser exposto, a solução mais razoável parece ser a
seguinte:  1  o  juízo  do  processo  no  qual  realizada  a
penhora  mais  antiga  leva  à  arrematação  o  bem
penhorado  e,  pago  o  credor  trabalhista,  encaminha  ao
juízo da justiça comum estadual a quantia necessária ao
pagamento do crédito perante ele cobrado,  nos limites,
evidentemente,  das  possibilidades  da  sobra  do
pagamento feito ao credor trabalhista; 2 o juízo estadual
paga o credor  perante ele habilitado.  Assim não fosse,
estaria desrespeitada a competência do juízo trabalhista
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de  levar  a  praça  o  bem  penhorado  para  pagamento
preferencial  ao  credor  trabalhista  a  favor  do  qual  se
realizou  a  primeira  penhora.  Esta  solução  encontra
respaldo no art. 612 do CPC, para o qual ?realiza-se a
execução  no  interesse  do  credor,  que  adquire,  pela
penhora,  o  direito  de  preferência  sobre  os  bens
penhorados?.  Agravo  desprovido.  (TJ-SP  -  AI:
605420420118260000  SP  0060542-04.2011.8.26.0000,
Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 17/08/2011,
30ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Data  de  Publicação:
19/08/2011)

Sendo assim, não existe limitação para que seja realizada a

penhora no rosto dos autos, desde que respeitada a ordem preferencial  de

pagamento.

Sendo  assim,  PROVEJO O  RECURSO, para  que  ocorra  a

penhora  no  rosto  dos  autos  da  Carta  Precatória  de  nº  0018493-

91.2013.815.2001.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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