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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  DESPEJO. 
REJEIÇÃO  AO  INCIDENTE  DE  IMPUGNAÇÃO  À 
PENHORA. PRELIMINARES DE ABANDONO DA CAUSA E 
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  INOCORRÊNCIA. 
ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  DO  ATO  CITATÓRIO  E 
OUTRAS NULIDADES PROCESSUAIS POSTERIORES. NÃO 
CONFIGURAÇÃO.  PENHORA  ON  LINE DE  ATIVOS 
FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA 
PESSOA  JURÍDICA  PARA  ATINGIR  BENS  DE  SÓCIO 
MAJORITÁRIO  A  FIM  DE  SALDAR  O  DÉBITO 
EXEQUENDO.  IMPRESCINDIBILIDADE.  DEMANDA QUE 
SE  ARRASTA POR VÁRIOS  ANOS.   MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM. DESPROVIMENTO. 

Inexistente  vício  de  forma  no  ato  citatório,  deve  este  ser 
considerado válido.

A penhora  on  line independe  de  prévio  esgotamento  de 
outras diligências em busca de outros bens.

A  desconsideração  da  pessoa  jurídica  está  ancorada  em 
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"abuso da personalidade" e na "ausência de bens passíveis de 
penhora",  remetendo  o  voto  condutor  às  provas  e  aos 
documentos carreados aos autos. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados. 

ACORDA ,  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, desprover 
o recurso. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito 
suspensivo ajuizado por Eduardo Gomes de Azevedo contra  decisão proferida 
pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da 
Ação de Despejo, rejeitou o incidente de impugnação à penhora, às fls. 39/40-v sob 
o  fundamento  de  que  as  alegadas  nulidades  não  se  confirmaram,  posto  que 
desprovidas de amparo jurídico.  

Nas  razões  do  agravo,  fls.  02/18,  o  recorrente  sustenta, 
inicialmente,  que  o  processo  deve  ser  extinto  sem  julgamento  do  mérito,  por 
abandono de causa pela outra parte, por ter permanecido inerte várias vezes, a 
despeito  de  ter  sido  intimada  para  tanto.  Afirma,  neste  particular,  ainda,  a 
ocorrência da prescrição intercorrente.  

No mérito, argui a nulidade absoluta da citação; nulidade da 
penhora de bens de sócio, assim como, dos atos posteriores à penhora ilegítima e, 
por fim, o não cabimento da desconsideração da personalidade jurídica da clínica 
executada. 

Diante disso, requer o provimento do recurso de agravo de 
instrumento, a fim de modificar integralmente a decisão  combatida. 

Informações prestadas pelo Juízo singular, às fls. 707. 

Não houve interposição de contrarrazões, conforme certidão, 
fls. 708.  

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.709/710, 
abstendo-se de pronunciamento meritório, apenas indicando que o feito retome o 
seu caminho natural. 
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É o relatório.

VOTO
Exma Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Contam os autos que o recorrente ajuizou o presente recurso 
de agravo com o objetivo de desconstituir a decisão exarada, às fls. 39/40-v que, 
nos autos da Ação de Despejo, rejeitou o incidente de impugnação à penhora, sob 
o fundamento de que foi  observada a estrita legalidade em seu procedimento, 
dando, por conseguinte, continuidade ao processo executivo.  

Pois bem.  

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  as  preliminares  de 
abandono de causa e  prescrição intercorrente não merecem prosperar.  De fato, 
para  a  configuração  das  referidas  prefaciais,  necessário  se  faz  que  reste 
configurada a desídia por parte do exequente. 

A esse respeito: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 
DE  SENTENÇA.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  AFASTADA. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  POSSIBILIDADE  DE  FIXAÇÃO. 
NULIDADE  DA  DECISÃO  QUE  DEFERIU  A  PENHORA. 
INOCORRÊNCIA. Não há falar  em nulidade da decisão  que defere a 
penhora  dos  direitos  e  ações  relativos  aos  contratos  de  alienação 
fiduciária dos veículos registrados em nome do devedor no prontuário 
do DETRAN, quando esta é proferida de acordo com o procedimento 
legal aplicável à espécie. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A suspensão 
de execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 791, 
III, do CPC, impede a decretação da prescrição intercorrente. Outrossim, 
para  a  ocorrência  da  prescrição  intercorrente  é  necessária  a 
comprovação de desinteresse ou desídia por parte do credor, o que não 
se  verifica  no  caso  dos  autos. CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  POSSIBILIDADE  DE  FIXAÇÃO. 
Possível a fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento 
de sentença, conforme a jurisprudência pacífica da Corte e do Superior 
Tribunal de Justiça.  AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de 
Instrumento Nº 70059257071, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 11/06/2014).  

No caso, basta uma leitura atenta do caderno processual, para 
verificar,  a  toda evidência,  que a  exequente praticou todos os  atos processuais 
necessários  ao  prosseguimento  do  feito,  razão  pela  qual  as  preliminares 
supracitadas devem ser afastadas.  
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Ultrapassada  as  questões  de  início,  passo  a  análise  da 
insurgência recursal do agravante. 

Em primeiro lugar, não merece acolhimento a irresignação do 
recorrente no tocante a nulidade dos atos processuais a partir do ato citatório. Isso 
porque a certidão lançada às fls. 278, atesta que o agravante foi cientificado da 
citação,  aceitando a  contrafé  oferecida.  Nesta  esteira,  diante  da inexistência  de 
qualquer vício de forma a macular o ato, deve a citação ser considerada válido.   

Com  relação  a  penhora  on  line de  ativos  financeiros  do 
recorrente, igualmente se mostra descabida a referida insurreição, porquanto o ato 
de  constrição  tem como objetivo acautelar  a  importância  depositada,  a  fim de 
satisfazer o crédito exequendo, resguardando eventual prejuízo posterior,  ainda 
mais, quando se trata de demanda que se arrasta por quase 20 (vinte) anos.  

A esse  respeito,  o  egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito 
Federal já se pronunciou: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  TRIBUTÁRIO.  ICMS. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  RECEBIMENTO  DA  PETIÇÃO  DA  PARTE 
EXECUTADA COMO  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO,  EMPRESTANDO-
LHES  EFEITO  SUSPENSIVO.  PENHORA  "ON  LINE".  LIBERAÇÃO. 
INDEFERIMENTO.  Embora  as  questões  trazidas  pela  parte  executada 
(nulidade  da  citação  e  prescrição  intercorrente)  possam  ser  objeto  de 
exceção de pré-executividade, prudente o processamento como embargos 
à execução, mormente por garantida a execução, nos moldes do art. 16, § 
1°, da Lei n° 6.830/1980, com o que resguarda o devido processo legal e 
assegura o amplo direito de defesa.  A penhora on line independe de 
prévio  esgotamento  de  outras  diligências  em  busca  de  outros  bens. 
Agravo desprovido. Unânime. (Agravo  de Instrumento Nº70048366611, 
Vigésima  Primeira  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator: 
Genaro José Baroni Borges, Julgado em 24/07/2013). 

Sobre o assunto, o egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul já se pronunciou: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA DE  COTAS 
CONDOMINIAIS.  ACORDO  HOMOLOGADO  PELO  JUÍZO. 
PENHORA.  IMPUGNAÇÃO.  ALEGAÇÕES  DE  NULIDADES 
PROCESSUAIS. Nas circunstâncias segundo as quais a parte demandada, 
devedora  e  ora  agravante,  pretende  elidir  o  pagamento  das  cotas 
condominiais que deve ao condomínio credor desde 2006, suscitando ao 
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juízo e ao Tribunal a apreciação de questões preclusas ou manifestamente 
improcedentes  após  a  intimação  à  penhora  do  imóvel  sobre  o  qual 
incidem  as  cotas  inadimplidas,  justifica-se  o  indeferimento  da 
impugnação  à  penhora.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  70063515340, 
Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 
Marchionatti, Julgado em 11/02/2015)

Quanto à questão da revogação da desconsideração da pessoa 
jurídica,  onde a personalidade jurídica da empresa é afastada (desconsiderada) 
com o objetivo da constrição de bens recair sobre a pessoa física dos sócios, tenho 
que este pleito igualmente não deve ser acolhido. 

Esta manobra tem lugar quando se verifica indícios de fraude 
ou abuso de direito em flagrante prejuízo aos direitos de terceiros. 

O STJ  já se pronunciou: 

DIREITO  CIVIL  E  DO  CONSUMIDOR.  DESCONSIDERAÇÃO  DA 
PERSONALIDADE  JURÍDICA.  PRESSUPOSTOS  PROCESSUAIS  E 
MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO 
DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO.
DESNECESSIDADE.  AMPLA  DEFESA  E  CONTRADITÓRIO 
GARANTIDOS  COM  A  INTIMAÇÃO  DA  CONSTRIÇÃO. 
IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  VIA 
ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO  ACERCA DO  CABIMENTO  DA 
DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A 
INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, 
§ 5º, CDC. PRECEDENTES.
1.  A desconsideração da personalidade jurídica  é  instrumento  afeito a 
situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica 
ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a 
toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, 
exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria 
para  tal  mister,  no  mais  das  vezes,  redundaria  em  esvaziamento  do 
instituto nobre.
2.  A  superação  da  pessoa  jurídica  afirma-se  como  um  incidente 
processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser 
deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, 
em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa 
apresentada  a  posteriori,  mediante  embargos,  impugnação  ao 
cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade.
3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede 
de  impugnação  ao  cumprimento  de  sentença,  a  discussão  acerca  da 
validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se 
no  caso  concreto  e  no  campo  do  direito  material  fosse  descabida  a 
aplicação  da  Disregard  Doctrine,  estar-se-ia  diante  de  ilegitimidade 
passiva  para  responder  pelo  débito,  insurgência  apreciável  na  via  da 
impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, 
poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, 
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segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como 
ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005.
4.  Portanto,  não  se  havendo  falar  em  prejuízo  à  ampla  defesa  e  ao 
contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o 
pagamento  da  dívida  (art.  475-J  do  CPC),  e  sob  pena  de  tornar-se 
infrutuosa  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica,  afigura-se 
bastante - quando, no âmbito do direito material,  forem detectados os 
pressupostos autorizadores  da medida -  a  intimação superveniente da 
penhora  dos  bens  dos  ex-sócios,  providência  que,  em  concreto,  foi 
realizada.
5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da 
pessoa  jurídica  está  ancorada  em  "abuso  da  personalidade"  e  na 
"ausência de bens passíveis de penhora", remetendo o voto condutor às 
provas e aos documentos carreados aos autos.  Nessa circunstância,  o 
entendimento  a  que  chegou  o  Tribunal  a  quo,  além  de  ostentar 
fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode 
ser revisto por força da Súmula 7/STJ.
6. Não fosse por isso,  cuidando-se de vínculo de índole consumerista, 
admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada "teoria menor" da 
desconsideração  da  personalidade  jurídica,  a  qual  se  contenta  com  o 
estado  de  insolvência  do  fornecedor  somado  à  má  administração  da 
empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar 
um  "obstáculo  ao  ressarcimento  de  prejuízos  causados  aos 
consumidores", mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5º, do 
Código de Defesa do Consumidor.
7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do 
recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ.
8. Recurso especial não provido.
(REsp  1096604/DF,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA 
TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012)

No caso, verifico da leitura atenta dos autos que o agravante é 
o sócio majoritário da empresa, possuindo 50% (cinquenta por cento) do capital 
social da executada. Além do mais, a ação de despejo em cujo bojo foi proferida a 
decisão combatida, foi proposta no ano de 1995, ou seja, há 20 (vinte) anos. 

Decorre daí, que a exequente busca o adimplemento de seu 
crédito  por  20  (vinte)  longos  anos,  o  que  faz  presumir  que  o  executado  vem 
protelando exaustivamente a satisfação de sua dívida. 

Legítima, se afigura, portanto, a desconsideração da pessoa 
jurídica da Clínica Ana Aslan Ltda, para que a execução recaia sobre o patrimônio 
pessoal  do  seu  principal  sócio,  a  fim  de  ser  finalmente  saldada  a  dívida 
exequenda. 

Por fim, com relação às nulidades de intimações de outros 
atos posteriores, tenho que estas alegações configuram mais um dos artifícios do 
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agravante para postegar, ainda mais, a satisfação do crédito executado, razão pela 
qual devem ser igualmente desconsideradas.   

Diante  destas  argumentações,  tenho  que  a  decisão 
vergastada  deve  ser  mantida  em  sua  integralidade,  com  o  objetivo  de  dar 
prosseguimento  a  ação  principal  de  despejo,  a  fim  de  saldar  o  crédito  da 
exequente.  

Com  estas  considerações,  REJEITO  AS  PRELIMINARES 
SUSCITADAS  E,  NO  MÉRITO, NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos. 

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Exmo Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá e 
Benevides. Participaram do julgamento, a Exma Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes  (relatora),  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  Juiz  convocado  para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e o Exma. Dra.Vanda 
Elisabeth Marinho, Juiza convocada para a composição de quórum.  

Presente  ao  julgamento,  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de abril de 2015.  

Gabinete no TJ/PB, em 15 de abril de 2015. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2011928-32.2014.815.0000 7


	Tribunal de Justiça da Paraíba
	Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

