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COMARCA DE BENTO GONÇALVES 
2ª VARA CÍVEL 
Av. Presidente Costa e Silva, 315 
___________________________________________________________________ 
 

Processo nº:   005/1.10.0006181-3 (CNJ:.0061811-38.2010.8.21.0005) 
Natureza: Embargos de Penhora 
Embargante: Parma Indústria de Móveis Ltda 
Embargado: Prospect Fomento Mercantil Factoring e Serviços Ltda. 
Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. João Paulo Bernstein 
Data: 30/05/2011 
 

Vistos, etc. 
 
Cuidam os autos de embargos à penhora opostos por PARMA 

INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. contra PROSPECT FOMENTO MERCANTIL 
FACTORING E SERVIÇOS LTDA., ambos qualificados nos autos. 

Narrou a embargante terem sido penhorados bens 
indispensáveis para a continuidade de suas atividades, sendo, portanto, 
impenhoráveis, nos termos do artigo 649, VI, do CPC. Colacionou jurisprudência. 
Pugnou pela procedência dos embargos, com a desconstituição da penhora. 
Acostou documentos nas fls. 05/14. 

O embargado apresentou impugnação nas fls. 19/20, alegando a 
impossibilidade de arguição de impenhorabilidade nos embargos, pois tal 
circunstância poderia ter sido alegada na ação executiva. No mérito, afirmou que a 
proteção de impenhorabilidade dos bens indispensáveis ao exercício do trabalho 
alcança apenas as pessoas físicas. Além disso, aduziu que a dívida em execução 
decorre do negócio de compra e venda das máquinas, situação que legitima a 
penhora. Por fim, sustentou a inexistência de qualquer outro bem para garantir a 
dívida. Defendeu a improcedência dos embargos. 

A embargante acostou documentos nas fls. 22/55. 
Recebidos os embargos na fl. 56, com efeito suspensivo. 
Acostado mandado de penhora nas fls. 57/60. 
O embargado afirmou, na fl. 64, já ter apresentado impugnação. 
A embargante não se manifestou sobre a impugnação, conforme 

fl. 65 verso. 
Aberta a instrução, na fl. 66, as partes não se manifestaram, 

conforme fl. 67 verso. 
Vieram os autos conclusos. 
 
É o relatório. Decido. 
 
Versando a questão tratada nos embargos sobre matéria de 

direito e de fato em que as partes, oportunizadas, não requereram a produção de 
prova em audiência, autorizado está o julgamento antecipado da lide, na forma do 
artigo 740, parágrafo único,  do CPC. 

 
Inicialmente tenho por afastar a preliminar de impossibilidade de 

arguição da impenhorabilidade via embargos. 
A impenhorabilidade pode ser arguida a qualquer tempo e grau 



 

  2 

64-1-005/2011/79442 005/1.10.0006181-3 (CNJ:.0061811-38.2010.8.21.0005) 

de jurisdição, até a assinatura da carta de arrematação. Sua arguição tanto pode se 
dar de forma incidental na execução, ou via embargos, nos termos do art. 745, II, 
do CPC. 

Nesse sentido: 
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO OPOSTOS NO LUGAR DE EMBARGOS À PENHORA. . 
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. Embora o 
apelante tenha ajuizado Embargos à Execução considerados intempestivos, 
devem os mesmos serem recebidos como Embargos à Penhora somente para 
discussão de aspectos formais da constrição judicial. Determinação de remessa 
dos autos à vara de origem para que se proceda a análise da avaliação do bem 
penhorado. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70039180187, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 
Rolim Stocker, Julgado em 18/05/2011) 

 
No mérito, o feito não apresenta complexidades, autorizando, 

desde já, um juízo de procedência dos embargos. 
 
Com efeito, vê-se na cláusula segunda do contrato social das fls. 

07/10 que a microempresa (fl. 11) embargante possui como objetivo mercantil a 
exploração do ramo de fabricação de móveis e peças para móveis com 
predominância de madeira. Em vista disso, alega serem impenhoráveis os bens 
constritos no auto de penhora, avaliação e depósito da fl. 59, porquanto são 
indispensáveis à manutenção das atividades da empresa. 

 
De fato, pela natureza dos bens penhorados pode-se extrair a 

sua utilização nas atividades para as quais a empresa embargante foi constituída. 
Situação, inclusive, que o embargado não nega, pois limita-se a defender a 
manutenção da penhora em vista da inaplicabilidade da proteção contida no artigo 
649, V, do CPC às pessoas jurídicas; da dívida em execução decorrer da compra e 
venda dos bens penhorados; e da inexistência de outros bens passíveis de 
penhora. 

 
Realmente, de regra, a norma contida no artigo 649, V, do CPC, 

protege apenas pessoas físicas. Todavia, é consolidado o entendimento no STJ, 
com o qual comungo, no sentido de que os bens indispensáveis à manutenção de 
microempresas, como a embargante, e empresas de pequeno porte, também são 
alcançados pela norma legal. 

 
Nesse sentido: 
 
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - IMPENHORABILIDADE - 
BENS ÚTEIS E NECESSÁRIOS - PESSOA JURÍDICA - PEQUENO PORTE - 
ANÁLISE FÁTICA - SÚMULA 7/STJ. 
1. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de serem 
impenhoráveis máquinas e utensílios destinados ao uso profissional de 
microempresa e empresa de pequeno porte. 
2. Averiguar o porte da empresa e a incidência ou não da penhora sobre os 
bens indispensáveis implica reexame de prova (Súmula 7/STJ). 
3. Recurso especial não-conhecido. 
(REsp 760.283/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 26/08/2008) 
 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL. EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO-EMPRESAS. 
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IMPENHORABILIDADE DE BENS INDISPENSÁVEIS AO 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AFERIÇÃO. 
SÚMULA 07/STJ. 
1. 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 micro-empresa ou de empresa de pequeno 
porte (Precedentes: REsp n.º 426.410/SP, Rel. Min. Peçanha Martins, DJU de 
31/03/2006; REsp n.º 749.081/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 
05/09/2005; REsp n.º 686.581/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 25/04/05; 
REsp n.º 512.555/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU de 24/05/2004). 
(...) 
(REsp 755.977/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
06/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 237) 
 

Além disso, não logrou êxito o embargado em comprovar que a 
dívida cobrada nos autos da ação executiva seja decorrente do próprio negócio de 
compra e venda dos bens penhorados, ônus que lhe competia na forma do artigo 
333, I, do CPC, e do qual não se desincumbiu. Ademais, o próprio título executivo, 
por sua natureza, depõe contra tal argumentação, na medida em que mantinham as 
partes contrato de fomento mercantil, tendo a confissão de dívida das fls. 25/32, 
origem no inadimplemento contratual da embargante. 

 
Por fim, a ausência de outros bens passíveis de penhora, 

igualmente não comprovada de forma satisfatória nestes autos, 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. Nesse passo: 

 
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). 
 

Isso posto, julgo PROCEDENTES os embargos opostos por 
PARMA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. contra a PROSPECT FOMENTO 
MERCANTIL FACTORING E SERVIÇOS LTDA., para desconstituir a penhora dos 
bens descritos no auto de penhora, avaliação  e depósito da fl. 59, por se 
constituírem em instrumentos indispensáveis à manutenção das atividades 
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empresariais da embargante, forte no artigo 269, I, e 649, V, do CPC. 
 
Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios devidos ao patrono da 
embargante, que fixo em R$ 1.500,00, a ser atualizado pelo IGP-M, a contar desta 
data, forte no artigo 20, § 4º, do CPC, observada a simplicidade da causa, o tempo 
despendido, o trabalho desenvolvido e a desnecessidade de dilação probatória. 

Transitada em julgado traslade-se cópia e certifique-se nos autos 
da execução, intimando-se o credor, acerca do prosseguimento do feito e para 
indicar outros bens passíveis de penhora. 

 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Bento Gonçalves, 30 de maio de 2011. 

 

João Paulo Bernstein, 
Juiz de Direito. 


