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PENHORA DE FATURAMENTO NA EXECUÇÃO FISCAL 

 

1. Definição 

Tradicionalmente, o processo de execução é a maneira que o credor utiliza para 

satisfazer um crédito que possui em face do devedor. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, 

"executar é dar efetividade e execução". E por sua vez, a Execução Fiscal é um 

procedimento especial em que a Fazenda Pública se utiliza para a cobrança de seus 

créditos, tributários e não tributários, sendo que seu procedimento está disciplinado na Lei 

nº 6830/80, onde prevê os requisitos e formas especiais de alcançar o patrimônio do 

executado, aplicando-se subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil.  

Sabe-se que frente ao conflito de normas, uma lei especial derrogará uma norma 

geral, frente ao critério de especialidade. Ademais, na seara da execução fiscal, a doutrina 

mais moderna, adotada em muitos casos pelo Superior Tribunal de Justiça, tem aplicado a 

Teoria do Dialogo das Fontes em que permite a aplicação conjunta das legislações: 

“...ressalta-se que, a doutrina mais moderna vem adotando uma posição mais flexível, entendendo 
que as normas gerais (CPC) mais benéficas e supervenientes podem prevalecer sobre a norma 
especial, com o intuito de assegurar uma maior coerência do sistema jurídico” 1. 

Diante da ocorrência do descumprimento da obrigação tributária, principal e/ou 

acessória, poderá ser constatada através de procedimentos de fiscalização, resultando na 

lavratura de um auto de infração, nos termos do art. 142 do CTN. Formalizado o lançamento 

tributário ou lavratura de auto de infração, haverá a notificação do contribuinte/responsável, 

situação que garante a eficácia do ato administrativo e também cria exigibilidade da exação 

(art. 145 CTN).  

Diante dessa notificação, deve ser garantido ao sujeito passivo tributário o direito de 

impugnação ao lançamento/autuação, instaurando-se o correspondente Processo 

Administrativo Fiscal, ao término do qual, tem-se o retorno da exigibilidade do crédito 

tributário, o que lhe habilita para fase de cobrança judicial.  

                                            
1 NOLASCO, Rita Dias; GARCIA, Victor Menezes. Execução Fiscal à luz da Jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2015, p.68 
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Assim, com o esgotamento dos recursos na esfera administrativa, o passo seguinte 

é a inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa (criando-se a exequibilidade), o qual se 

aperfeiçoa com a emissão da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) e seu ajuizamento 

pela Execução Fiscal. 

Ao deferir a inicial, o juiz ordenará a citação do executado para, em 5 dias, pagar a 

dívida ou garantir a execução, sob pena de penhora (art. 8º da Lei nº 6.830/80). Na hipótese 

de o executado não pagar nem nomear bens à penhora, garante-se à Fazenda Pública 

buscar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 11 da LEF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Então, surge o seguinte questionamento: no caso de esgotamento da possibilidade 

de penhora de bens (não encontrando ou sendo insuficientes), existe algum outro meio 

processual que possa ser utilizado? 

A resposta é SIM.  

Com base no §1º do art. 11 da LEF e da aplicação subsidiária do Código de Processo 

Civil, abre-se a possibilidade de utilização da penhora do faturamento da pessoa jurídica 

executada. 

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:  

I - dinheiro;  

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham 
cotação em bolsa;  

III - pedras e metais preciosos;  

IV - imóveis;  

V - navios e aeronaves;  

VI - veículos;  

VII - móveis ou semoventes; e  

VIII - direitos e ações.  

§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento 
comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em 
construção.  

§ 2º - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que 
trata o inciso I do artigo 9º. 
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O Código de Processo Civil, prevê diversas outras opções de penhora, dentre elas, 

a penhora de faturamento, prevista no artigo 866 do CPC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está consolidado no 

sentido de que a penhora do faturamento das empresas está prevista de forma indireta no 

§ 1º, do art. 11 da Lei 6830/80, onde dispõe que “excepcionalmente, a penhora poderá 

recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou 

edifícios em construção". É necessário entender que a penhora do faturamento não se 

confunde com penhora de dinheiro, pois há uma equiparação com a penhora da própria 

empresa, necessitando entende-la como medida excepcional. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, aderindo à teoria do dialogo das 

fontes, entendeu adequado aplicar a previsão do art. 866 do CPC na execução fiscal, que 

prevê a penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora”. Assim, para 

concretização da penhora do faturamento da empresa, deverá haver a presença de três 

requisitos:  

a) devedor não possui outros bens ou os mesmos são de difícil execução 
ou insuficientes a saldar o crédito;  

b)  o percentual fixado para penhora não tornará inviável o exercício da 
atividade empresarial;  

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses 
forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz 
poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.  

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em 
tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.  

§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação 
judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em 
juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de 
serem imputadas no pagamento da dívida.  

§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que 
couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa 
móvel e imóvel. 
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c) seja promovida a nomeação de um administrador para gerir os 
recursos.2 

 

Deve-se atentar que princípio da efetividade da execução garante o direito de que 

a penhora recaia sobre bens idôneos para garantir a execução. Diante da ausência de 

comprovação de que a penhora do faturamento inviabilize a continuidade da empresa, não 

há como se visualizar uma irregularidade no seu deferimento. Tanto é assim, que vários 

tribunais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestaram, em diversas 

ocasiões, sobre a possibilidade de a penhora recair sobre o faturamento mensal da 

empresa3. 

Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, apesar de medida 

excepcional, é perfeitamente possível, a partir da aplicação do art. 866 do Código de 

Processo Civil e art, 11 §1º da Lei 6830/80.  

 

2. Entendimento Superior Tribunal de Justiça – Afetação Tema Repetitivo 769  

 

Até o presente momento temos o seguinte entendimento consolidado a respeito da 

penhora de faturamento na execução fiscal: 

 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA 
SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 
... 
 A jurisprudência desta Corte Superior é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em 
caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa, desde que observadas, cumulativamente, 
as condições previstas na legislação processual e que o percentual fixado não torne inviável o 
exercício da atividade empresarial. 
(AgInt no REsp 1811869/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
19/11/2019, DJe 26/11/2019) 

                                            
2 AgInt no REsp 1281175/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, 
DJe 18/05/2018; AgRg no REsp 919.833/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
05/04/2011, DJe 15/04/2011 
3  RCD na MC 24.850/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI175309,101048-Penhora+de+faturamento+em+execucao+fiscal+exige+diversos+requisitos
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Mas o assunto pode sofrer mudança de entendimento no futuro, sendo que em 10 

de dezembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art 1.036 do Código 

de Processo Civil, afetou o tema ”Penhora de Faturamento” sob o Tema Repetitivo 769: 

 

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 
1.036, § 5º, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, 
nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento 
das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora 
de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional 
no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do 
faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 
2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. 
(ProAfR no REsp 1666542/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 10/12/2019, DJe 05/02/2020) 

 

Aguardemos o desfecho dos próximos capítulos no futuro.... 

 

3. Como é cobrado nos concursos públicos 

(Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: MPE-RR Prova: CESPE - 2017 – MPE-RR -Promotor de 

Justiça Substituto) 

De acordo com a jurisprudência do STJ, ao atuar como exequente em processo judicial, o MP 

poderá, legitimamente, requerer a penhora 

a) de único imóvel pertencente a pessoa solteira, divorciada ou viúva, pois, nessas hipóteses, 

não existe a proteção familiar dada pela legislação. 

b) de quantia existente em caderneta de poupança, ou outra aplicação financeira, seja qual for o 

valor depositado em instituição bancária. 

c) de único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, mesmo que a renda 

obtida com a locação seja revertida para a moradia da família do executado. 

d) de faturamento de sociedade empresária, se for comprovada a inexistência de outros bens 

passíveis de penhora, desde que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade 

empresarial. 

Gab.: D 

 

(Ano: 2018 Banca: TRF - 3ª REGIÃO Órgão: TRF - 3ª REGIÃO Prova: TRF - 3ª REGIÃO - 

2018 - TRF - 3ª REGIÃO - Juiz Federal Substituto) 
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Sobre a penhora é CORRETO afirmar: 

a) Poderá haver requerimento de substituição quando a penhora incidir sobre bens de baixa 

liquidez, exceto se observada a ordem legal de nomeação. 

b) Quando se tratar de ativos financeiros, a determinação de indisponibilidade que precede a 

conversão em penhora dar-se-á mediante prévia ciência do ato ao executado. 

c) No caso de penhora de crédito, se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a 

quitação dada pelo terceiro será considerada inválida perante o processo. 

d) A penhora de percentual de faturamento de empresa, segundo a lei, é medida subsidiária e 

será determinada se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se eles forem 

insuficientes ou de difícil alienação. 

Gab.:D 

 

Dissertativa (PGE/PR/Procurador/2015) No curso de execução fiscal ajuizada pelo Estado do 

Paraná contra a pessoa jurídica Gama Ltda., o Magistrado da 1a Vara da Fazenda Pública de 

Maringá indeferiu pedido, levado a efeito pelo exequente, após o esgotamento das medidas 

tendentes à localização de bens, de penhora de percentual de 5% do faturamento da executada, 

até o limite do valor da execução (R$ 30.000,00), incluindo juros, multa, correção monetária e 

honorários advocatícios. Nos fundamentos da decisão, aduziu-se, em síntese, que: a) a penhora, 

em execução fiscal, não poderia englobar o valor devido à Fazenda Pública a título de honorários 

advocatícios e; b) não se admite a penhora de faturamento em sede de execução fiscal. Diante 

da situação hipotética narrada acima, na qualidade de Procurador do Estado do Paraná, disserte 

sobre a medida judicial mais adequada para defesa dos interesses fazendários, abordando, 

necessariamente, o órgão jurisdicional competente para sua apreciação, bem como as razões 

para reforma do decisum. 

 

4. Em síntese 

 É válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) ante 

à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) no tocante à utilização da Penhora de 

Faturamento como forma de assegurar o pagamento de dívida tributária, observando 

o esgotamento de alternativas dispostas no rol do artigo 11 da LEF para se utilizar do 

instituto previsto no artigo 866 do CPC. 

*Ressalva-se o tema de afetação 769, como possibilidade de mudança de entendimento 


