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RESUMO
O sistema de execução forçada é o instrumento previsto no Código de Processo Civil
Brasileiro destinado a satisfazer o credor de obrigações pecuniárias contidas em
sentenças ou em títulos executivos extrajudiciais. Trata-se de sistema cujo bom
funcionamento não só interessa às partes de um litígio, mas a toda sociedade, em função
de suas importantes repercussões sociais e econômicas. Por meio da execução forçada o
Juiz invade o patrimônio do devedor, independentemente da vontade deste, e expropria
bens em benefício do credor. Para o adequado funcionamento da execução forçada é
essencial que o ato processual de penhora de bens do devedor seja efetivo. A penhora
consiste em apreender e afetar juridicamente bens do devedor, os quais ficam
vinculados ao Juízo da execução até o momento próprio de realização da expropriação
dos bens. A penhora é ato processual que incide sobre a realidade econômica e social e
padece de suas contingências. O objetivo desta dissertação de Mestrado é investigar a
relação entre o ato de penhora e seu objeto, a partir da premissa de que o método ou a
forma de apreensão judicial deve estar plenamente adaptado aos atributos sociais,
jurídicos e econômicos do bem que se pretende apreender. Nesse contexto, será
investigado o regime da penhora do Código de Processo Civil Brasileiro, bem como
serão estudados os tipos de penhora de bens de significação econômica mais importante
na realidade atual.

ABSTRACT
The system of “forced execution” is the instrument set forth in the Brazilian Code of
Civil Procedure destined to satisfy the creditor of pecuniary obligations contained in
judgments or in extrajudicial execution instruments. It is a system, the good functioning
of which is of interest not only to the parties in a litigation, but also to society as a
whole, in view of its important social and economic repercussions. The Judge, by means
of the “forced execution”, invades the debtor’s assets, irrespective of the will of the
latter, and expropriates assets to the benefit of the creditor. For the proper functioning of
the “forced execution”, it is essential that the procedural act of levy of the debtor’s
assets be effective. The levy consists of seizing and legally affecting the debtor’s assets,
which become bound to the Court of the execution until the specific time of
performance of the expropriation of the assets. The levy is a procedural act which
applies to economic and social reality, and lacks its contingencies. The objective of this
Master’s dissertation is to investigate the relationship between the act of levy and its
object, starting from the premise that the method or the form of judicial seizure must be
fully adapted to the social, juridical and economic attributes of the asset which is
intended to be seized. In this context, the regime of levy in the Brazilian Code of Civil
Procedure will be investigated, as well studying the types of levy of assets of the most
important economic significance in the current reality.

1. INTRODUÇÃO
Nos casos em que o devedor não cumpre espontaneamente
sua obrigação, o processo só será efetivo se a atividade executiva jurisdicional for bem
sucedida, ocorra ela em um processo autônomo de execução ou na própria ação de
conhecimento.1 Nesse sentido, a execução é fundamental para que a atuação da vontade
concreta da Lei se torne plena, satisfazendo os interesses do credor e encerrando
definitivamente o conflito perante o Poder Judiciário.
No que se refere às obrigações de pagamento de quantia, “na
tradição do sistema brasileiro, a satisfação do credor de quantia se dá, por regra,
mediante execução por expropriação, isto é, execução em seu sentido clássico de
atuação da sanção secundária, com invasão da esfera patrimonial do devedor para,
contra sua vontade, satisfazer-se o credor (‘execução forçada’).”2
A execução forçada tem seu divisor de águas na penhora.
Caso esta atinja seu intento de propiciar a apreensão de bens do devedor condizentes
com o valor do crédito, a execução tende a satisfazer o credor, cumprindo
adequadamente seu papel de atuar concretamente o direito material. Do contrário, caso a
penhora não se efetive, a execução está fadada ao fracasso e as normas de direito
material não produzirão os efeitos que delas se esperam.
A penhora pode não se realizar por absoluta falta de
patrimônio do devedor, o que pode decorrer da real condição do devedor, ou também
pela prática de atos fraudulentos pelo devedor, nem sempre desvendáveis, de modo a
que se possa fazer valer os remédios disponíveis no ordenamento jurídico para
1

Com a edição da Lei n. 11.232 de 22/12/2005 foi abolido o processo autonômo de execução para as
sentenças, as quais passam a ser executadas no mesmo processo em que proferidas, em fase que se passou
a denominar de “cumprimento”. Conforme já ensinava Kazuo Watanabe antes da edição da nova Lei: “ O
binômio ‘cognição-execução’ continua a ser utilizado pelos doutrinadores para explicar a natureza da
atividade do juiz e a utilidade e o alcance dos provimentos diferenciados. Uma coisa, porém, é o binômio
‘cognição-execução’ e outra dicotomia “processo de cognição” (ou de conhecimento) – processo de
execução. As atividades de cognição e execução podem estar aglutinadas num mesmo processo, como
ocorre na ação executiva lato sensu e na ação mandamental [...]”. (cf. Da cognição no processo civil, p.
53)
2
cf. Flávio Luiz Yarshell (“Tutela mandamental nas obrigações de pagamento de quantia” in Revista da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, n. especial, pág. 274, 2003).

desconstituição da fraude. Há ainda uma outra hipótese a obstar a realização da penhora
representada pela dificuldade de se localizar bens em nome do devedor e apreendê-los a
tempo, antes que uma fraude no curso da execução se opere.
Como primeiro ato expropriatório da execução que, portanto,
se projeta para fora do processo, incidindo sobre bens em circulação na economia, a
penhora é ato que necessariamente confronta a realidade,3 advindo daí as dificuldades
acima mencionadas.
Não é à toa que os operadores do direito, premidos pela
realidade, busquem alternativas mais eficazes às espécies de penhora consagradas em
Lei e tradicionalmente mais utilizadas, como a penhora de imóveis. O exemplo mais
conhecido foi o desenvolvimento e a adoção em nosso sistema da chamada penhora on
line, a qual renovou as possibilidades de penhora de dinheiro depositados em instituição
financeira. Outro exemplo desta tendência é a penhora do faturamento de empresa, cuja
legalidade foi por muito tempo discutida nos Tribunais até que sua utilização fosse
acolhida pela jurisprudência e após fosse positivada no Código de Processo Civil por
meio da Lei n. 11.382 de 6 de dezembro de 2006.
Trata-se de demonstração inequívoca de como o instituto da
penhora sofre influência direta da realidade social e econômica em que atua e de como
invariavelmente o ordenamento jurídico positivo fica a reboque das mudanças e do
dinamismo da sociedade.
O fato é que a penhora será mais eficaz, na medida em que
esteja mais adaptada à realidade econômica e social sobre a qual incide.4 Esta
constatação, provavelmente válida desde os primórdios da penhora, ganha especial
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Trata-se do primeiro ato de concreção da atividade executiva ou também “...da atividade destinada a
tornar realidade a disposição do Estado, anunciada abstratamente na lei, de produzir os resultados práticos
determinados pelas normas substanciais”. (cf. Cândido Rangel Dinamarco, Execução civil, p.106).
4
Segundo Cândido Rangel Dinamarco ao tratar da renovação do Direito Processual em função das
mutações da ordem constitucional “é natural que o instrumento se altere e adapte às mutantes
necessidades funcionais decorrentes da variação dos objetivos substanciais a perseguir”. E em nota a esta
afirmação pontua o Professor Dinamarco: “Diz-se em sociologia, que os sistema sociais têm certas
‘funções básicas em comum’, sendo autorizadamente indicadas quatro: a) manter seus modelos básicos;
b) adaptar às condições variáveis;c) integrar suas próprias tarefas e funções; d) atingir os seus próprios
objetivos (cfr. Deutsch, Política e governo,p.154). [...]” (cf. A instrumentalidade do processo, p. 33).

relevo no mundo atual, no qual uma proporção considerável da propriedade e da riqueza
econômica vem assumindo novas formas, imateriais, ou mesmo virtuais, um fenômeno
de nosso tempo, dominado pela tecnologia digital. Nesse sentido, a penhora, instituto
processual antiqüíssimo, cujo arcabouço jurídico foi moldado para atingir bens físicos e
corpóreos, deve ser repensada e remodelada à luz desta nova realidade, sob pena de não
cumprir sua função processual.
É com este debate que pretendemos colaborar. Faremos isso a
partir do estudo do regime jurídico da penhora em confronto com a análise da natureza e
atributos jurídicos, sociais e econômicos dos tipos de bens que na realidade atual são
potencialmente mais aptos a serem objeto de penhoras mais eficazes.
O faturamento de empresa é um bom exemplo da análise que
se pretende empreender. O que é o faturamento de empresa? Trata-se de qualquer
receita auferida ou só aquela decorrente da atividade-fim da empresa? De que forma é
possível fazer a apreensão e depósito do faturamento como é próprio da penhora? São
questões no nosso entender relevantes que podem ser estudadas sob o enfoque do
Direito Processual, em busca de uma maior adequação do instrumento processual ao
objeto sobre o qual este incide.
Nesse contexto, nosso objetivo é analisar a penhora, o quanto
possível, a partir de uma visão que parte do processo, mas que se projeta para fora dele.
Nosso foco é estudar a relação do instituto processual com seu objeto e as vicissitudes
decorrentes do confronto dos conceitos abstratos do processo com a realidade concreta.
É deste confronto que pretendemos extrair caminhos para uma penhora mais adaptada à
realidade econômica e social atual e mais eficaz em sua função de alterar esta realidade
proporcionando atuação concreta do direito material, conscientes de que os escopos do
processo desbordam da órbita puramente jurídica.
A metodologia é aquela propugnada por Cândido Rangel
Dinamarco:
“[...] o processualista sensível aos grandes problemas
jurídicos sociais e políticos do seu tempo e interessado em
obter soluções adequadas sabe que agora os conceitos

inerentes à sua ciência já chegaram a níveis mais do que
satisfatórios e não se justifica mais a clássica postura
metafísica consistente nas investigações conceituais
destituídas de endereçamento teleológico. Insistir na
autonomia do direito processual constitui, hoje, como que
preocupar-se o físico com a demonstração da divisibilidade
do átomo. [...] O que conceitualmente sabemos dos institutos
fundamentais deste ramo jurídico já constitui suporte
suficiente para o que queremos, ou seja, para a construção de
um sistema jurídico-processual apto a conduzir aos resultados
práticos desejados. Assoma, nesse contexto, o chamado
aspecto ético do processo, a sua conotação deontológica. A
negação da natureza e objetivo puramente técnicos do
sistema processual é ao mesmo tempo a afirmação de sua
permeabilidade aos valores tutelados na ordem políticoconstitucional e jurídico-material (os quais buscam
efetividade através dele) e reconhecimento de sua inserção no
universo axiológico da sociedade a que se destina. [...]
Aprimorar o serviço jurisdicional prestado através do
processo, dando efetividade aos seus princípios formativos
(lógico, jurídico, político, econômico), é uma tendência
universal, hoje. E é justamente a instrumentalidade que vale
de suficiente justificação lógico-jurídica para essa
indispensável dinâmica do sistema e permeabilidade às
pressões axiológicas exteriores; tivesse ele seus próprios
objetivos e justificação auto-suficiente, razão inexistiria, ou
fundamento, para pô-lo à mercê das mutações políticas,
constitucionais, sociais, econômicas e jurídico-substanciais
da sociedade”.5
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cf. A instrumentalidade do processo, p. 21-22, 24.

5. CONCLUSÃO
Concluímos, com a esperança de que ao menos consigamos
contribuir com o debate sobre o tema proposto.
1. A jurisdição tem escopos a cumprir, de natureza jurídica,
social, política, educacional e econômica. Para tanto, as sentenças e títulos executivos
extrajudiciais de obrigações de pagar quantia devem ser atuados concretamente na
realidade. O credor ou exeqüente deve ser satisfeito, recebendo a quantia consignada no
título, seja para reparar um dano, para saldar um crédito, para fazer valer um dever
legal, etc., enfim, a ele deve ser dado tutela jurisdicional plena.
2. Disto dependerá o funcionamento adequado da execução
forçada, a técnica processual ou o sistema concebido pelo Legislador para atuar na
realidade o comando abstrato contido na sentença ou no título executivo. Por este
sistema, o Estado-Juiz por meio de seu poder coercitivo pratica atos de invasão da
esfera patrimonial do devedor ou executado para, independentemente de sua vontade,
expropriar bens componentes de seu patrimônio em benefício do credor.
3. O bom desempenho do sistema de execução forçada não
interessa apenas às partes envolvidas no litígio, mas também à toda sociedade, pois, será
a atuação do direito material na realidade concreta que dará aos membros da sociedade,
indivíduos, empresas e governantes, os incentivos corretos para observar a Lei e os
contratos.
4. A execução forçada, como instituição composta por órgãos
jurisdicionais e leis, tem repercussões sensíveis na atividade econômica do país, na
medida em que seu funcionamento interfere nos custos de transação dos agentes
econômicos. Quanto melhor for seu funcionamento, propiciando a recomposição
patrimonial dos credores de forma ágil e consistente, menores serão os custos de
transação, o que contribui com o aumento de negócios entre os agentes econômicos, traz
mais eficiência à economia e maior desenvolvimento econômico ao país.

5. Nesse sentido, cada vez mais juristas e economistas se
conscientizam de que a atuação jurisdicional impacta a atividade econômica. As
recentes reformas processuais, com o objetivo de tornar a execução forçada mais célere
e efetiva, são permeadas por esta constatação.
6. Ainda não se pode dizer que tais reformas processuais já
produziram todos os resultados almejados, embora signifiquem inegável avanço. Ao
lado de alterações legislativas, não se pode negar que mudanças mais significativas
devam passar por um melhor aparelhamento do Poder Judiciário e por mudanças
culturais na forma de atuação de Juízes, advogados e partes nos processos de execução.
O manejo da técnica processual não deve se afastar de sua finalidade de servir de
instrumento de atuação do direito material. É longo o processo de maturação até que
possamos considerar nosso sistema de execução forçada, célere, justo e eficiente.
7. A penhora é instituto processual critico para o bom
funcionamento da execução forçada. Trata-se do primeiro ato propriamente executivo
da execução forçada e tem a função de apreender bens do executado que sejam
suficientes à satisfação do crédito do exeqüente, afetando-os ao Juízo da execução.
8. A penhora pode incidir sobre quaisquer bens do executado,
com exceção daqueles declarados por Lei impenhoráveis. A penhora deve (a) ser
determinada e controlada pelo Juiz, com o apoio se necessário do Oficial de Justiça, (b)
incidir sobre bens em valor suficiente à satisfação do crédito e neste limite deve ser feita
e (c) implicar na apreensão e, nos casos cabíveis, depósito dos bens, mediante
formalização de um auto de penhora.
9. Não cabe ao legislador definir previamente todos os bens
passíveis de penhora. O rol do artigo 655 do Código de Processo Civil é meramente
exemplificativo. Não havendo definição prévia pelo Legislador de procedimento
específico para a realização da penhora de determinado bem, pode a apreensão ser
efetuada por método que melhor se adapte às características do bem.
10. A penhora depende para sua concretização da tomada de
uma série de providências práticas de apreensão e afetação do bem ao juízo da

execução. Trata-se de ato que incide sobre a realidade concreta e com suas vicissitudes
se confronta. O método ou a forma de apreensão deve ser adaptado às características do
objeto que se pretende apreender. A análise histórica do instituto evidencia como as
formas de apreensão de bens foram se diversificando e se sofisticando à medida que a
realidade econômica e social também se tornava mais complexa.
11. As providências de apreensão do bem de titularidade do
executado se destinam a afetá-lo juridicamente aos fins da execução, retirando do
executado o exercício de plenos poderes sobre o bem. Trata-se de retirar do executado o
poder de dispor eficazmente do bem em prejuízo do juízo da execução.
12. A penhora de bens corpóreos se dá pela apreensão física e
depósito em mão de depositário responsável por sua guarda e conservação. A apreensão
será ficta no caso do bem não ser retirado do poder do executado, o qual figurará como
depositário da penhora. A apreensão será real nos casos em que o bem for retirado do
poder do executado, cabendo a terceiro exercer o encargo de depositário.
13. A penhora de bens incorpóreos se dá por ordens judiciais
ao executado e a terceiros para que sejam praticados atos que propiciem a afetação do
bem ao juízo da execução e sua conservação até o momento da expropriação. O
sistema-base para a penhora de bens incorpóreos vem estabelecido nos artigos 671 a
676 do Código de Processo Civil, que trata da penhora de “créditos e outros direitos
patrimoniais”. A penhora de empresa e estabelecimento empresarial, do art. 677 a 678
do Código de Processo Civil, também é modalidade de penhora de bem incorpóreo, de
regime particular, por envolver administração de universalidade.
14. As providências previstas no artigo 671 do Código de
Processo Civil que objetivam tornar indisponível o direito de crédito do executado são
consistentes com a natureza do bem que se pretende apreender. Contudo, como no caso
de penhora de “crédito”, o Juiz não tem meios de garantir a observância da ordem de
indisponibilidade, eventual ato de disposição do “crédito” será considerado ineficaz
perante o juízo da execução.

15. É cabível, para segura afetação do bem ao juízo da
execução, a ordem judicial de indisponibilidade do direito sobre o bem incorpóreo, de
alto grau de liquidez e que seja passível de fácil e rápida circulação na economia. É o
caso, por exemplo, do dinheiro depositado em conta corrente bancária e da “aplicação
em instituição financeira”.
16. O ato de penhora acarreta efeitos processuais e materiais.
Os efeitos processuais, ocorrentes em quaisquer penhoras são os seguintes: (a) há uma
individualização do bem passível de responsabilidade executiva; (b) há a constituição de
uma garantia do juízo da execução a ser conservada até a futura expropriação; (c) há a
constituição de um direito de preferência em favor do exeqüente e (d) desencadeia-se a
técnica expropriativa.
17. Os efeitos materiais vão variar conforme for o método de
apreensão e a natureza do bem. Qualquer ato de eventual disposição de bem penhorado
é ineficaz perante o juízo da execução.
18. Quanto aos demais efeitos materiais decorrentes da
penhora de bens corpóreos: (a) na apreensão real, há perda da posse direta e dos poderes
de uso e gozo pelo executado, e (b) na apreensão ficta, não há perda da posse direta, há
limitação ao poder de uso e, de acordo com o entendimento da doutrina majoritária, há
perda dos poderes de gozo. No nosso entendimento, não é sempre que o executado
perde os poderes de gozo sobre o bem penhorado. Na apreensão ficta e na apreensão de
bens incorpóreos, a perda dos poderes de gozo dependerá do método de apreensão do
bem principal abranger logicamente a apreensão dos frutos ou, se não for este o caso, de
haver expressa penhora sobre os frutos.
19. Na penhora de bens corpóreos, deve haver lavratura de
auto de penhora, depósito e avaliação do bem. Na penhora de bens incorpóreos, não há
necessidade de lavratura do auto de penhora de “crédito”. Há bens incorpóreos,
especialmente os bens escriturais, que são passíveis de guarda e custódia por terceiros, o
que caracteriza o depósito judicial. Para estes bens deve ser lavrado auto de penhora,
depósito e avaliação, com indicação do nome da instituição depositária do bem. Para

outros bens incorpóreos, impassíveis de depósito, basta a lavratura do auto de penhora e
avaliação.
20. O regime dos atos atentatórios à dignidade da Justiça dos
artigos 600 e 601 do Código de Processo Civil tem caráter coercitivo e pode contribuir
com a consecução pelo executado dos chamados deveres instrumentais da execução.
21. Entendemos que a prisão do depositário infiel é passível
de ser decretada sempre que o depositário, que tenha assumido expressamente o seu
encargo, aja dolosamente no sentido de não restituir o bem depositado ao juízo da
execução.
22. A ordem de preferência do art. 655 do Código de
Processo Civil não é absoluta, podendo o Juiz preferir a penhora sobre bens mais
líquidos a outros bens, ainda que estes tenham, em tese, preferência na ordem legal. Na
ordem legal de preferência, títulos da dívida pública com cotação em mercados e títulos
e valores mobiliários com cotação em mercado deveriam ser colocados em segundo
lugar, logo após o “dinheiro” e a “aplicação em instituição financeira”. Pela sua
excepcionalidade, a penhora de percentual de faturamento de empresa deveria ser
colocado em último lugar na ordem legal de preferência. A penhora de percentual de
faturamento de empresa devedora, de todo modo, conforme reiterada jurisprudência de
Superior Tribunal de Justiça, só pode ocorrer caso não existam outros bens suficientes
passíveis de penhora. O mesmo raciocínio deve ser feito em relação à penhora de
estabelecimento empresarial e à cota social de sociedade limitada, pelo embaraço que
tais espécies de penhora podem acarretar à continuidade da atividade empresarial.
23. A penhora de dinheiro depositado em conta bancária, de
“aplicação em instituição financeira”, de valores mobiliários com cotação em mercado e
títulos da dívida pública com cotação em mercado, se faz por ordem de
indisponibilidade dos bens; em razão da alta liquidez de tais bens e facilidade de
circulação em mercado.

24. A penhora de “crédito” se faz por notificações ao
executado e ao devedor do executado (debitor debitoris) com o fito de impedir a
disponibilidade e circulação do “crédito”.
25. As cotas de sociedades limitadas e as ações de companhia
fechada por não serem passíveis de negociação em mercado organizado e por serem, em
regra, ativos menos líquidos prescindem de ordem de indisponibilidade para serem
apreendidos. Trata-se, contudo, de penhora passível de averbação/registro para dar-se
conhecimento do ato de penhora a terceiros.
26. A penhora de imóvel se dá por apreensão ficta, por termo
nos autos, sendo fundamental para que o ato de penhora tenha eficácia erga omnes o
registro no Cartório de Imóveis.
27.

A

penhora

de

faturamento

de

empresa

e

do

estabelecimento empresarial se dá por regime de administração, conduzido por
administrador judicial, mediante prévia aprovação pelo Juiz de plano de constrição
judicial.
28. Por fim, de lege ferenda, sugere-se a alteração do Código
de Processo Civil para contemplar rito de penhora de bens imateriais e incorpóreos,
adaptado à realidade econômica e social atual, em substituição ao defasado rito da
penhora de “créditos e outros direitos patrimoniais”.
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