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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 
649, INCISO V, DO CPC. MICROEMPRESA.  
1. A impenhorabilidade pode ser arguida a 
qualquer tempo e grau de jurisdição, até a 
assinatura da carta de arrematação, seja nos autos 
da própria execução ou por meio de embargos. 
2. Conforme entendimento consolidado na 
jurisprudência, a hipótese de impenhorabilidade 
referida no artigo 649, inciso V, do CPC, é 
extensível às microempresas. Assim, logrando a 
parte embargante demonstrar essa condição, bem 
como que os bens objeto de constrição são 
essências à sua atividade-fim, deve ser mantida a 
ordem de desconstituição da penhora realizada. 
3. Ausência de comprovação, por parte da 
embargada/apelante, de que a dívida objeto de 
execução decorreria de contrato de compra e 
venda, ou que tivesse sido essa contraída com o 
intuito justamente de se adquirir os bens 
penhorados. 
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70044532265 
 

COMARCA DE BENTO GONÇALVES 

PROSPECT FOMENTO MERCANTIL 
FACTORING E SERVICOS LTDA.  
 

APELANTE 

PARMA INDÚSTRIA DE MOVEIS 
LTDA  
 

APELADO 

 

A CÓR DÃO  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima 

Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, 

em desprover o apelo. 

Custas na forma da lei. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. ORLANDO HEEMANN JÚNIOR (PRESIDENTE E 

REVISOR) E DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK. 

Porto Alegre, 15 de setembro de 2011. 

 
 

DES. MÁRIO CRESPO BRUM,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. MÁRIO CRESPO BRUM (RELATOR) 

Cuida-se de apelação interposta por PROSPECT FOMENTO 

MERCANTIL FACTORING E SERVIÇOS LTDA contra sentença das 

fls.68/69v que, nos autos da ação que lhe move PARMA INDÚSTRIA DE 

MÓVEIS E OUTROS, desconstituiu a penhora dos bens descritos nos autos 

de penhora, avaliação e depósito da fl.59, por se constituírem em 

instrumentos indispensáveis à manutenção das atividades empresariais da 

embargante, forte no artigo 269 I, 649, V, do CPC. Outrossim, em razão do 

resultado da lide, restou a parte recorrente condenada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00. 

Em razões de apelo (fls.72/76), preliminarmente, alega ser 

indevida a arguição de impenhorabilidade em ação própria, devendo tal 

postulação ter sido formulada nos autos da própria execução. Aduz que, em 

assim sendo, descabida também seria a fixação de honorários. No mérito, 

sustenta ser o entendimento corrente que a proteção ao instrumento de 

trabalho destina-se à pessoa física, de molde possível realizar a penhora de 

bens da pessoa jurídica. Ressalta ter a dívida objeto de execução decorrido 

do próprio negócio de compra e venda entabulado entre as partes, o que 

reforçaria a possibilidade de penhora. Frisa não terem os devedores 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

oferecidos bens em garantia do juízo. Assim, pede o provimento do apelo 

para julgar improcedentes os embargos à penhora. 

Em contrarrazões (fls.80/82), pugna a parte 

embargante/apelada pugna pelo desprovimento do recurso. 

Subiram os autos, que, distribuídos, vieram conclusos. 

Depois de regularizada a representação processual (fls.84/89), 

retornou o processo pronto para julgamento. 

É o relatório. 

V O TO S  

DES. MÁRIO CRESPO BRUM (RELATOR) 

A questão controvertida diz respeito à penhorabilidade de bens 

tidos por indispensáveis para o desenvolvimento de atividade de 

microempresa dedicada à fabricação de móveis e peças para móveis com 

predominância em madeira (fl.07). No caso, foram constritos diversos 

equipamentos necessários à consecução dessa atividade, como torno 

motriz, troncadeira, etc (fl.59). 

Pois bem, inicialmente, saliento que a impenhorabilidade pode 

ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até a assinatura da carta 

de arrematação. Quanto à forma, o artigo 745, inciso II, do CPC, deixa claro 

que tal questão pode efetivamente ser levantada por meio de embargos1. 

Aliás, sem sendo absolutamente impenhorável o bem, pode tal matéria ser 

apreciada pelo magistrado inclusive de ofício, conforme orientação do STJ: 

(...) 3. Quanto ao momento e forma de argüição da nulidade da penhora, já 

decidiu esta Corte Superior que, sendo absolutamente impenhorável o bem, 

poderá a nulidade ser declarada de ofício pelo magistrado, mesmo que não 

haja embargos opostos à execução. 4. Recurso especial não conhecido. 

                                            
1
 Art. 745. Nos embargos, poderá o executado alegar: (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).(...) 

II - penhora incorreta ou avaliação errônea; (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(REsp 706.848/CE, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA 

TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 281). 

Quanto ao mérito, percebe-se do contrato social que a 

embargante efetivamente trata-se de microempresa, possuindo capital social 

de R$ 10.000,00 (fl. 07/10). Ademais, pela natureza dos bens penhorados – 

já indicados no início deste voto – pode-se perfeitamente concluir que são 

utilizados nas atividades para as quais a empresa embargante foi constituída 

– fabricação de móveis e peças em madeira. 

Nesse sentido, convém referir que, em regra, a norma contida 

no artigo 649, V, do CPC2, protege apenas pessoas físicas. Todavia, é de se 

notar que o STJ já pacificou entendimento de que a regra inserta no referido 

inciso pode ser estendida às microempresas e empresas de pequeno porte. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – IMPENHORABILIDADE – BENS 

ÚTEIS E NECESSÁRIOS – PESSOA JURÍDICA – PEQUENO PORTE (...) 2. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que a regra geral é a 

da penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas, impondo-se, todavia, a 

aplicação excepcional do artigo 649, inciso VI do CPC, nos casos em que os 

bens - alvo da penhora – revelem-se indispensáveis à continuidade das 

atividades de microempresa ou de empresa de pequeno porte, que não é o 

caso da recorrente, conforme asseverou a Tribuna de origem. (...) Agravo 

regimental improvido. (AgRg no REsp 1136947/PR, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 

21/10/2009). 

Além disso, não há nada nos autos a indicar que os bens 

objeto de constrição decorram de contrato de compra e venda firmado entre 

                                            
2
 Art. 649.  São absolutamente impenhoráveis: (...) 

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis 
necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
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as parte; na verdade, ao que tudo indica, a dívida exequenda decorreria de 

inadimplemento relativo a diversos contratos de fomento mercantil 

(fls.25/31). Portanto, não havendo prova de que a dívida em questão tenha 

sido contraída com o fim específico de adquirir tais bens, é de se ter por 

incidência na espécie a impenhorabilidade de tais equipamentos.   

Por fim, como bem aludido pelo eminente magistrado 

sentenciante, a eventual ausência de indicação e/ou localização de outros 

bens aptos à penhora não se constitui em argumento hábil à manutenção da 

penhora no caso concreto, pois em colisão com a finalidade maior de 

preservação das atividades da empresa e, com ela, dos valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa (fl.69). Com esse entendimento, o STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL 

PROFISSIONAL. BEM ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 649, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 

EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. (...) 2. O artigo 649, V, 

do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/2006, dispõe que são 

absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os 

utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao 

exercício de qualquer profissão. 3. A interpretação teleológica do artigo 649, 

V, do CPC, em observância aos princípios fundamentais constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa (artigo 1º, incisos III e IV, da CRFB/88) e do direito fundamental de 

propriedade limitado à sua função social (artigo 5º, incisos XXII e XXIII, da 

CRFB/88), legitima a inferência de que o imóvel profissional constitui 

instrumento necessário ou útil ao desenvolvimento da atividade objeto do 

contrato social, máxime quando se tratar de pequenas empresas, empresas 

de pequeno porte ou firma individual. (...) (REsp 1114767/RS, Rel. Ministro 

LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010). 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Assim, ante o exposto, voto por desprover o apelo. 

 

 
DES. ORLANDO HEEMANN JÚNIOR (PRESIDENTE E REVISOR) - De 

acordo com o(a) Relator(a). 

DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

DES. ORLANDO HEEMANN JÚNIOR - Presidente - Apelação Cível nº 

70044532265, Comarca de Bento Gonçalves: "APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: JOAO PAULO BERNSTEIN 


