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Registro: 2020.0000764032 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº  

2214417-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que são agravantes 

__________________ e __________________, é agravado VICTOR DE OLIVEIRA. 

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª Câmara de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento 

ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES 

(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES. 

São Paulo, 21 de setembro de 2020. 

VITO GUGLIELMI 

Relator 

Assinatura Eletrônica 

VOTO Nº 48.495 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2214417-42.2020.8.26.0000 

RELATOR :  DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI 
AGRAVANTE :  __________________ E OUTRO 
AGRAVADO :  VICTOR DE OLIVEIRA 
COMARCA :  IPUÃ  VARA ÚNICA 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE  
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELOS  
EXECUTADOS, MANTENDO A PENHORA SOBRE A 

INTEGRALIDADE DO CRÉDITO DE TITULARIDADE 

DOS RECORRENTES. INCONFORMISMO.  
DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO  
JÁ DECIDIDA POR ESTE COLEGIADO EM ANTERIOR  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA EXECUTADA E  

 VERBA  PENHORADA,  AMBAS  RELATIVAS  A  
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE ORIGENS 

DISTINTAS. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR, 

MAS NÃO FUNDADAS EM DIREITO DE FAMÍLIA. 

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC.  
HIPÓTESES DE RESGUARDO LEGAL ÀS QUANTIAS  

 DE  TITULARIDADE  DO  DEVEDOR  QUE  NÃO  
INCIDEM NO CASO. LIMITE DE 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS APLICÁVEL TÃO SOMENTE À QUANTIA 

DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA.  
CASO DE DISTINÇÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA O  
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INTÉRPRETE A TORNAR INDISTINTO, SOB PENA DE  
 SUPLANTAR  LIMITE  EXPRESSAMENTE  

DELIMITADO EM LEI. APLICAÇÃO ANALÓGICA,  
ADEMAIS, DA GARANTIA PREVISTA NO ARTIGO  
529, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO  
TRABALHADOR AUTÔNOMO QUE NÃO SOCORRE  
OS RECORRENTES. PENHORA QUE RECAI SOBRE 

METADE DAS VERBAS HONORÁRIAS DE  
TITULARIDADE DOS AGRAVANTES, OU SEJA, NÃO  
COMPROMETE O MONTANTE QUE O LEGISLADOR  
FIRMOU COMO CRUCIAL À SUBSISTÊNCIA DO 

DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO  
IMPROVIDO.  
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1. Trata-se de decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, 

rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, afastando a tese do devedor relativa 

à impenhorabilidade dos honorários de sucumbência, fundamentadamente.  

Sustentam os agravantes que o magistrado deixou de  

se pronunciar sobre uma das questões suscitadas na impugnação, qual seja, que a 

constrição atinja apenas parcela da verba. Ressaltam que a questão não foi discutida 

no Agravo de Instrumento nº 2020515-27.2020.8.26.0000, no qual apenas se 

debateu eventual impenhorabilidade da quantia. Alegam que a penhora alcança 50% 

da verba e satisfaz integralmente o crédito do exequente. Afirmam que se revela 

injusta a satisfação do crédito do agravado em detrimento do esforço e do tempo 

gasto pelos agravantes para obtenção da verba em disputa. Mencionam 

jurisprudência a seu favor. Concluem pela reforma.  

Recurso processado, no qual não se postulou a  

atribuição de efeito ativo ou de efeito suspensivo (fl. 20).  

Contraminuta às fls. 23/29. 

É o relatório.  

2. Cuida-se de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a 

impugnação ofertada pelo executado, afastando a tese do devedor relativa à 

impenhorabilidade dos honorários de sucumbência, fundamentadamente. 

Sem embargo das razões expostas, o reclamo não  
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merece acolhimento.  

Em primeiro lugar  e curial para o deslinde do caso   

não se pode olvidar que a execução se faz a benefício do credor; e é, pois, à luz 

desse princípio, que o pedido da parte exequente deve ser analisado. Conquanto não 

se descure do princípio da menor onerosidade ao executado, é pacífico no Superior 

Tribunal de Justiça que a tutela da menor onerosidade ao executado não se pode 

sobrepor à necessidade de tutela jurisdicional adequada e efetiva ao exequente (STJ, 

1ª T., Ag. Reg. No Ag. 634.045-SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 19.05.2005).  

  Sobre  o  tema,  oportuno  trazer  à  baila  os  
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apontamentos de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (in Manual de Direito  

Processual Civil, 8ª ed., Juspodium, Salvador, 2016, p. 981): 

“O estrito respeito ao princípio da menor 

onerosidade não pode sacrificar a efetividade da 

tutela executiva. Tratando-se de princípios 

conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma 

das partes da execução, caberá ao juiz no caso 

concreto, em aplicação das regras da razoabilidade 

e proporcionalidade, encontrar um “meio-termo” 

que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente 

quanto ao executado. O Superior Tribunal de 

Justiça tem entendimento consolidado no sentido 

de inexistir preponderância, em abstrato, do 

princípio da menor onerosidade para o devedor 

sobre a  

efetividade da tutela executiva.” 

E, em vista de tal ponderação, é que se revela  

absolutamente razoável a penhora da verba honorária de titularidade dos 

executados, ora recorrentes.  

No ponto, imperioso consignar que a possibilidade de  

constrição da referida verba já foi decidida por este Colegiado.  

Com efeito, no bojo do Agravo de Instrumento nº  

2020515-27.2020.8.26.0000 (j. 20.03.2020), esta Câmara assim entendeu:    

EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.  
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VERBA EXECUTADA E VERBA PENHORADA,  

 AMBAS  RELATIVAS  A  HONORÁRIOS  

 SUCUMBENCIAIS  DE  ORIGENS  DISTINTAS.  

 VERBAS  DE  NATUREZA  ALIMENTAR.  

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC.  

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO. 

[...] 

Já tive a oportunidade, em mais de uma ocasião, de  
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ponderar que, embora não se discuta a natureza 

alimentar da verba percebida pelo advogado a título de 

honorários, é preciso deixar claro que a exceção de 

impenhorabilidade prevista no § 2º do artigo 833 do 

Código de Processo Civil se refere exclusivamente à 

obrigação de prestar alimentos fundada no direito de 

família, e não à toda e qualquer verba de natureza 

alimentar. Lembre-se que, como norma de exceção que 

é, deve ser interpretada restritivamente.  

Neste sentido, posiciono-me pela não aplicação da 

exceção da regra da impenhorabilidade quando a 

execução tiver por objetivo o recebimento de honorários 

sucumbenciais.   

Contudo, no caso, cabe fazer a devida distinção.  Isso 

porque ambas as verbas em análise, ou seja, a verba 

credora e a verba a ser penhora, se tratam de 

honorários sucumbenciais. Deste modo, não há de se 

falar em impenhorabilidade.  

[...] 

Considerando a intenção na norma em comento, que é 

a preservação dos valores de natureza alimentar, e 

ponderando que ambas as verbas alimentares em 

análise correspondem a honorários sucumbenciais, 

verifica-se que não há como realizar valoração entre as 
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espécies, de modo a atribuir maior respaldo à verba 

penhorada em detrimento da verba em execução.  

Deste modo, não há como aplicar a proteção imposta 

pela impenhorabilidade do artigo 833 do CPC, devendo 

prevalecer o decidido pelo juízo a quo.  

Assim sendo, buscam os agravantes amparo em  

normas que não tutelam a ocorrência no mundo fenomênico.  

Deveras, malgrado advoguem os recorrentes a  
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incorretude da decisão que autorizou a penhora da verba em sua integralidade; é 

certo que a situação em apreço não se enquadra em qualquer das hipóteses de 

resguardo legal às quantias de titularidade do devedor. 

Nesse sentido, consoante expressamente disposto no  

inciso X, do artigo 833 do Código de Processo Civil, o limite de 40 salários mínimos 

aplica-se tão somente à quantia depositada em caderneta de poupança. 

Destarte, se é bem verdade que onde a lei não  

distingue, não cabe ao intérprete distinguir; por oposição lógica, onde a lei distingue, 

não cabe ao intérprete tornar indistinto  pena de, mediante o emprego de uma 

hermenêutica modelada ao sabor da conveniência do intérprete, quedarem-se 

suplantadas as fronteiras claramente delimitadas pela lei.  

Demais disso, ainda que se postulasse a aplicação  

analógica ao trabalhador autônomo da garantia prevista no artigo 529, §3º, do 

Estatuto Processual, os recorrentes afirmam que a penhora alcança metade da verba 

honorária de que são titulares (fl. 10). É dizer, a constrição não alcança o montante 

que o legislador firmou como crucial à subsistência do devedor.   

Daí que a decisão atacada não está a comportar a  

crítica que se lhe dirigiu. De rigor, portanto, sua integral manutenção.  

3. Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.  
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Vito Guglielmi 

Relator 
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