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RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL GUILHERME COUTO DE 

CASTRO 

AGRAVANTE : PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS 

ADVOGADO : CARMEM LUCIA CORREA DA COSTA E OUTROS 

AGRAVADO : WALTER DO AMARAL 

ADVOGADO : MARIROSA MANESCO E OUTROS 

ORIGEM : DÉCIMA SEXTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

(0002451220) 

 

 

DECISÃO 

 

 Cuida-se de agravo de instrumento ofertado por PETRÓLEO 

BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, atacando a decisão de 1º grau que, nos 

autos de execução de julgado proferido em ação popular, determinou a 

penhora do montante equivalente à primeira parcela do pagamento de 

dividendos aos acionistas da executada PETROBRÁS, previsto para 

24/04/2009, no valor total de R$ 3.334.149.161,20. 

 Os agravantes assinalam, em síntese, que a execução se faz sobre valor 

manifestamente excessivo, que foi objeto de impugnação e exceção de pré-

executividade; que é ilegal a penhora ordenada, por ofender o art. 42, § 2º, da 

Lei 6.404/76. 

 É o breve relatório. DECIDO. 

 Merece imediato provimento ao agravo. 

 Não obstante, a primeira referência deve ser no sentido de elogiar o Juiz 

que prolatou a decisão, já que seu objetivo é conferir celeridade à ação que 

tramita há trinta anos, embora, evidentemente, a execução seja recente (até 

porque em 1º e 2º graus o pedido fora julgado improcedente). 

 No mérito, é imediata a constatação de que nada justifica a constrição 

sob os dividendos na véspera de serem pagos, quando já contabilizado por 

milhares de pessoas, além de fundos de investimento que repercutem na vida 

de outras tantas milhares de pessoas.  
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 Em suma, ainda que, para argumentar, o valor devido fosse até 

incontroverso, a medida seria errada, e gera cadeia óbvia de prejuízos à Bolsa, 

ações, indivíduos, segurança jurídica, etc. 

 O argumento analógico não tem guarida, e o artigo 32 da Lei 4.357/64 

nada tem a ver com o caso. A lei traz ordem de penhora, e, ademais, 

desobedeceu-se à letra e ao próprio espírito da Lei 6.404/76, além de se 

olvidar da regra de que a execução não pode trazer gravame injustificado, o 

que ocorreria, ultimada a surpresa aos acionistas e ao mercado.  

 Assim, reformo de imediato a decisão agravada, e anoto, por seu turno: 

a) decisão anterior, do próprio Juízo da 16ª Vara, ordenara que a 

execução apenas teria seu curso com a integração de todos os executados no 

pólo passivo; 

b) em decisão monocrática proferida em agravo ofertado pelo Estado de 

São Paulo, e ainda não preclusa, este Tribunal manteve a determinação, ao 

assinalar que a fase de execução não é mais processo novo, de modo que os 

réus são os mesmos, a não ser que o Estado de São Paulo queira perdoar parte 

do débito; 

c) quando a execução é iniciada através de memória de cálculo ofertada 

pelo credor, cabe ao Juiz, se for o caso, fazer uma aferição inicial sobre a 

existência ou não de excesso, até para fixar a garantia do Juízo (ver artigo 

475-B, parágrafo 3º); 

d) o objetivo deste Tribunal, ao determinar a execução da forma 

anterior, foi dar celeridade ao feito e fazer aparecer, de imediato, a parte 

incontroversa, sem descurar de todas as considerações realizadas pelo culto 

Juiz agravado, quando entendia necessária perícia para chegar ao valor, tanto 

que toda a possibilidade de impugnação ficou admitida. 

Diante do exposto, e tendo em conta o disposto no art. 557, § 1º, do 

CPC, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO, para afastar a penhora ordenada, 

sem prejuízo do regular andamento do feito, com as providências cabíveis 

para impulsioná-lo, como tem feito o Juiz de 1º grau (e aliás o fazendo bem, 

tendo em conta a complexidade e volume físico do caso). 

Publique-se e intimem-se. 

Comunique-se, por fax, ao Juiz da causa, e ao Banco do Brasil, nos 

termos da parte final do item do pedido feito pela agravante (fl. 14). 
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Preclusa a presente decisão, retornem os autos à Vara de origem. 

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2009. 

 

GUILHERME COUTO DE CASTRO 

Desembargador Federal - Relator 

 


