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ACORDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2005613-85.2014.815.0000
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : Banco Industrial e Comercial S/A
ADVOGADO : Edglay Domingues Bezerra
AGRAVADO 1 : Hospital Infantil Dr. Joao Soares
ADVOGADOS : Roberto Costa de Luna Freire e outros
AGRAVADO 2 : Eduardo Mesquita Pereira Guedes
AGRAVADO 3 : Paula Franssinetti Marques
ORIGEM : Juízo da 10ª Vara Cível da Capital
JUIZ : Marcos Aurélio P. Jatobá Filho

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
EXECUÇÃO  DE  TITULO  EXTRAJUDICIAL. 
PEDIDO  CAUTELAR  DE  ARRESTO. 
INDEFERIMENTO.   PRETENSÃO  DE 
MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO.  PROVIMENTO 
PARCIAL DO AGRAVO. 

– Tendo em vista que o Agravante não logrou 
demonstrar estarem os réus se desfazendo de seus 
bens ou se  valendo de qualquer  meio  fraudulento 
para frustrar eventual execução, mostra-se inviável o 
deferimento  da  liminar  de  arresto,  por  ausente 
quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 813 e 
814 do CPC. Precedentes desta Corte.

– Caso concreto em que,  pelas circunstâncias 
do  processo  executivo,  e  atendimento  às 
moduladoras  dos  §§  3º  e  4º  do  art.  20  do  CPC, 
mostra-se razoável a pretensão do Agravante a que 
os honorários advocatícios sejam estabelecidos em 
percentual superior ao fixado na primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em PROVER PARCIALMENTE O AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora e da certidão de julgamento 
de fl.134.
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  Banco 

Industrial e Comercial S/A, irresignado com a decisão do juiz da 10ª Vara Cível 

da Capital,  que indeferiu o pedido cautelar de arresto e fixou os honorários 

advocatícios em 8% do valor da causa.

Alega  o  Agravante,  em  síntese,  a  existência  de  farta 

documentação  demonstrando  a  insolvência  dos  Executados,  assim como a 

necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

Juntou os documentos de fls. 15/75.

Liminar indeferida (fls. 79/80).

Informações prestadas às fls.88/89.

Contrarrazões ofertadas ás fls.90/102.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente 

visa o deferimento da medida cautelar de arresto e a majoração dos honorários 

advocatícios.

Pois  bem.  Com  efeito,  os  requisitos  para  o  deferimento  da 

liminar de arresto estão elencados nos artigos 813,  II,  e 814 do Código de 

Processo Civil, in verbis:

 Art. 813. O arresto tem lugar:
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I  -  quando  o  devedor  sem  domicílio  certo  intenta  
ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de 
pagar a obrigação no prazo estipulado;
II - quando o devedor, que tem domicílio:

a) se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente;

b)  caindo em insolvência,  aliena  ou tenta alienar  bens 
que  possui;  contrai  ou  tenta  contrair  dívidas 
extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome  
de  terceiros;  ou  comete  outro  qualquer  artifício  
fraudulento,  a  fim  de  frustrar  a  execução  ou  lesar  
credores;

III - quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta  
aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar  
com  algum  ou  alguns,  livres  e  desembargados,  
equivalentes às dívidas;

IV - nos demais casos expressos em lei.

Art.  814.  Para  a  concessão  do  arresto  é  essencial:  
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

I - prova literal da dívida líquida e certa;(Redação dada  
pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

II - prova documental ou justificação de algum dos casos 
mencionados no artigo antecedente.

Parágrafo  único.  Equipara-se  à  prova  literal  da  dívida  
líquida e certa, para efeito de concessão de arresto,  a  
sentença,  líquida  ou  ilíquida,  pendente  de  recurso,  
condenando o devedor ao pagamento de dinheiro ou de 
prestação que em dinheiro possa converter-se. 

Da simples leitura dos artigos supra transcritos, verifica-se que 

para a concessão de liminar de arresto, mostra-se imprescindível a prova literal 

da dívida líquida e certa, bem como prova documental de que a parte ré esteja  

tentando se ausentar ou que esteja adotando meio fraudulento para frustrar a 

execução.

Ocorre que, embora não se desconheça a presença de fumus 

boni  juris  referente  à  inadimplência  dos  requeridos,  não  há,  nos  autos, 

demonstração de que estes estejam se desfazendo de seus bens para não 

cumprir com eventual obrigação assumida com o Agravante.
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A alegação do Recorrente de que existem processos cíveis e 

trabalhistas decorrentes da inadimplência dos Agravados não pode servir, por 

si só, como fundamento para o deferimento do pedido cautelar.

Diante de tal panorama, ausentes os requisitos dos dispositivos 

legais  transcritos  alhures,  mostra-se  inviável  o  deferimento  da  liminar  de 

arresto postulada pelo Agravante.

No mesmo sentido, os seguintes precedentes: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO.  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA. 
CAUTELAR  DE  ARRESTO.  AUSÊNCIA  DE 
REQUISITOS AUTORIZADORES. 1.  Não há nos autos 
qualquer  indício  de  deferimento  do  benefício  da 
gratuidade judiciária à recorrida, de modo que não pode 
ser  conhecido  o  pedido  de  cassação.  Ademais,  esse 
pedido  demanda  incidente  próprio.  2.  Diante  de  um 
cenário desprovido de elementos capazes de evidenciar 
a prática de alienação de bens ou desfazimento deles, 
por  parte  do  devedor,  ou  ainda,  a  prática  de  atos 
fraudulentos a embasar o pleito, incabível o deferimento 
da medida cautelar de arresto, a teor do art. 813 do CPC. 
A insolvência, ou seja, o inadimplemento das obrigações, 
por si só, não permite a concessão do arresto. Agravo de 
instrumento  conhecido,  em  parte,  e,  na  parte  em  que 
conhecido,  desprovido.  (Agravo  de  Instrumento  Nº 
70056760655, Décima Segunda Câmara Cível,  Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, 
Julgado em 21/11/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  ARRESTO. 
CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INDEFERIMENTO DA 
LIMINAR. Hipótese em que não restaram atendidos todos 
os requisitos legais  para o deferimento do arresto,  tais 
como inexistência de domicílio certo do devedor ou que 
esteja tentando ausentar-se furtivamente, bem assim sua 
condição de insolvente ou a tentativa de alienar bens que 
possua.  Não cumprimento do disposto nos arts.  813 e 
814  do  Código  de  Processo  Civil.  Medida  liminar 
revogada.  RECURSO  PROVIDO  DE  PLANO  POR 
DECISÃO  MONOCRÁTICA DO RELATOR.  (Agravo  de 
Instrumento  Nº  70054578299,  Décima  Oitava  Câmara 
Cível,  Tribunal  de Justiça do RS,  Relator:  Pedro Celso 
Dal Pra, Julgado em 10/05/2013)
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Outrossim,  consigno  que  a  questão  pode  ser  novamente 

analisada caso traga o Agravante aos autos demonstração de quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 813 e 814 do Código de Processo Civil.

Por  fim,  quanto  ao  pedido  de  majoração  dos  honorários 

advocatícios, entendo que o percentual estipulado na decisão  hostilizada em 

8% (oito  por cento) deve ser  majorado para o percentual  de 10% (dez por 

cento)  do valor atribuído à causa, uma vez que se  mostra mais adequado à 

espécie.

Por tais razões, PROVEJO PARCIALMENTE O AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, apenas  para  majorar  o  percentual  dos  honorários 
advocatícios.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

José Ricardo Porto, presidente em exercício.  Participaram do julgamento, além 
do Relator,  Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos,  a 
Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza  convocada 
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque)  e  o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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