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A INCONSTITUCIONALIDADE DO ENUNCIADO 13.18 DAS TURMAS 

RECURSAIS DO PARANÁ FRENTE AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA 

  

Igor Vinícius da Silva Azevedo 

  

RESUMO 

  

O presente estudo objetiva-se a demonstrar a inconstitucionalidade do enunciado 13.18 das 

Turmas Recursais do Paraná. A partir da observação dos impactos causados pelo enunciado 

13.18 das Turmas Recursais do Paraná aos litigantes dos Juizados Especiais Cíveis, em vista 

que o mesmo possibilita o deferimento da penhora de até trinta por cento de verbas com 

natureza alimentícia quando não encontrado outros bens a serem penhorados, o qual de forma 

categórica viola preceitos constitucionais e contraria dispositivos legais, verificou-se a 

necessidade da elaboração do presente artigo. Para tanto, utilizou-se o método dedutivo de 

abordagem, partindo-se do contexto histórico, demonstrando à origem dos Juizados Especiais, 

seu funcionamento, e por fim, a elaboração e aplicação do enunciado 13.18 das Turmas 

Recursais do Paraná, evidenciando-se as violações e consequências de sua aplicação. Foram 

adotados os métodos procedimentais de pesquisa bibliográfica, documental e estudo de casos, 

sendo consultado doutrinas, artigos científicos, leis, portarias, decisões judiciárias, com o fito 

de demonstrar a aplicabilidade e aceite do supracitado enunciado pelos magistrados. 

 

Palavras-chave: Execução. Juizados Especiais Cíveis. Dignidade da Pessoa Humana.  

 

 

THE UNCONSTITUTIONALITY OF THE ENUNCIATION 13.18 OF THE 

PARANA'S APPEAL CLASSES IN RELATION TO THE PRINCIPLE OF THE 

DIGNITY OF THE HUMAN PERSON  

 

ABSTRACT 

  

The objective of this study it's demonstrate the unconstitutionality of the statement 13.18 of the 

Paraná State Recursive Classes. On the observation of the impacts caused by the enunciated 

13.18 of the Paraná State Recursive Classes to the litigants of the Special Civil Courts, given 

that it allows the acceptance of the attachment of up to thirty percent of funds of a food nature 

when no other assets are found to be attached, which categorically violates constitutional 

precepts and contradicts legal provisions, the need for the preparation of this article was 

verified. For this, the deductive method of approach was used, starting from the historical 

context, demonstrating the origin of the Special Courts, its operation, and finally, the 

preparation and application of the statement 13.18 of the Paraná State Recursive Classes, 

showing the violations and consequences of the application. The procedural methods of 

bibliographic and documentary research and case studies were adopted, being consulted 

doctrines, scientific articles, laws, ordinances, judicial decisions, in order to demonstrate the 

applicability and acceptance of the mentioned statement by the magistrates. 

 

Keywords: Execution. Special Civil Courts. Dignity of the Human Person. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sistema dos Juizados Especiais foi criado a fim de propiciar maior acesso da 

população ao poder judiciário, tendo em vista que o rito até então adotado afastava os litigantes 

de pequenas causas, em virtude do alto custo e da morosidade processual. 

Neste ínterim surge a Lei 9.099 de 1995, a qual implantou o atual sistema dos Juizados 

Especiais, positivando em seu rito os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, bem como, destacando a necessidade de sempre que possível 

buscar a conciliação e a transação, facilitando assim a acessibilidade do litigante de pequenas 

causas. 

Desta feita, como forma de dar efetividade a tais princípios, a Lei 9.099 de 1995 deu 

origem às Turmas Recursais, sendo estas compostas por juízes de primeiro grau de jurisdição, 

possuindo a função de revisar os recursos advindos dos Juizados Especiais. 

Ante ao exposto, surge o regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda do Estado do Paraná, o qual estabeleceu como uma 

de suas funções, a unificação de jurisprudência através de enunciados. 

Desta forma, como uma de suas funções típicas, editou a Turma Recursal do Paraná o 

enunciado 13.18, o qual aduz que na ausência de bens, é lícita a penhora de proventos de 

natureza alimentícia do executado. 

Todavia, destaca-se que tal enunciado consta em contradição com dispositivos legais, 

bem como fere de forma expressa o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na 

Constituição Federal do Brasil, sendo o objetivo do presente artigo, demonstrar as repercussões 

negativas do enunciado citado, aos litigantes dos Juizados Especiais. 

Salienta-se que mesmo havendo afronta a dispositivos legais e ao princípio 

constitucional, em vista ao sistema dos Juizados Especiais, o qual possui sistemática recursal 

diferenciada do rito comum previsto ao Código de Processo Civil, há um cerceamento da 

reapreciação recursal em face do litigante que sofrer a aplicação do previsto no enunciado 13.18 

das Turmas Recursais do Paraná. 

Sendo assim, para ilustrar o acima exposto, foi adotado o método dedutivo de 

abordagem, evidenciando desde os aspectos históricos dos Juizados Especiais Cíveis, o 

surgimento do enunciado 13.18 das Turmas Recursais e sua aplicabilidade. 

Por fim, foram adotados os métodos procedimentais de pesquisa bibliográfica, estudo 

de caso e documental, utilizando-se para tanto, consultas doutrinas, artigos científicos, leis, 

portarias e decisões judiciais. 
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2. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E O SURGIMENTO DAS TURMAS 

RECURSAIS. 

 

2.1.      Os Juizados Especiais e sua origem.  

 

O sistema dos Juizados Especiais foi criado a fim de proporcionar um desenvolvimento 

mais célere e simplificado para causas de menores complexidades. 

Nesse sentido, conforme destaca Chasin (2008, p. 42-43), o primeiro escopo sobre os 

Juizados Especiais se deu através de dois sujeitos, o Ministério da Desburocratização, que 

desenvolveu o projeto de Lei que resultou nos Juizados Especiais e a Associação de Juízes do 

Rio Grande do Sul (AJURIS), que foi a primeira instituição a colocar em prática um sistema 

semelhante aos Juizados Especiais Cíveis, qual seja o conselho de conciliação e arbitramento, 

a fim de propiciar maior acesso da população carente à justiça. 

Neste ínterim, ressalta Chasin (2008, p. 51), que o conselho de conciliação e 

arbitragem, foi criado em 18 de julho de 1982, sendo em princípio apenas na comarca de Rio 

Grande. Tal conselho tinha o intuito de dar soluções extrajudiciais para pequenas causas 

envolvendo direitos disponíveis, tendo como estímulo para sua implementação, o desinteresse 

do pequeno litigante, em vista a elitização do sistema judiciário pelo seu alto custo e morosidade 

processual. 

Desta feita, posteriormente aos bons resultados do conselho de conciliação e 

arbitragem, houve a publicação da Lei Federal 7.244, em 07 de novembro de 1984, a qual foi 

sancionada pelo então presidente João Figueiredo, que versava sobre a criação dos Juizados 

Especiais de Pequenas Causas. 

Nesse passo, após quase quatro anos de sua vigência, em outubro de 1988, houve o 

advento da nova Constituição Federal, a então conhecida como Constituição Cidadã, que prevê 

no inciso I, de seu artigo 98, a obrigatoriedade da criação dos Juizados Especiais em todo o 

território nacional, incluindo assim as infrações penais de menor potencial ofensivo, salientando 

que até então os Juizados Especiais de Pequenas Causas apenas abrangiam ações cíveis 

(BRASIL, 1988). 

Assim, em 26 de setembro de 1995, houve a publicação da Lei 9.099, sendo 

positivados os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, revogando a Lei 7.244 que versava sobre 

os Juizados Especiais de Pequenas Causas. 
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Posteriormente, houve a publicação da Lei 10.259, em 12 de julho de 2001 que versa 

sobre os Juizados Especiais Federais e a Lei 12.153, em 22 de dezembro de 2009, que criou os 

Juizados Especiais da Fazenda, os quais não serão objeto do presente estudo. 

No mais, ressalta-se que em vista do objetivo da Lei 9.099 em dar simplicidade 

gerando assim maior acessibilidade aos indivíduos detentores de pequenas causas, tal Lei trouxe 

ao seu artigo 2°, princípios basilares a serem seguidos em sua aplicação, sendo estes: a 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, destacando a 

necessidade de sempre que possível buscar a conciliação e a transação (BRASIL, 1995). 

Neste contexto, para dar efetividade a tais princípios que regem os Juizados Especiais, 

a Lei 9.099 trouxe alguns institutos que em contrapartida a lei geral (Código de Processo Civil), 

torna o rito dos Juizados Especiais mais célere, simples e acessível. 

 

 

2.2.      O Surgimento das Turmas Recursais e sua função. 

 

Em atenção ao princípio da celeridade que rege o rito dos Juizados Especiais, o 

legislador optou em limitar o rol de recursos passíveis de serem interpostos junto aos Juizados 

Especiais. 

Assim, outra forma de dar efetividade a tal princípio, foi a criação das Turmas 

Recursais, a fim de revisar seus julgados, conforme previsto no inciso I, do artigo 98 da 

Constituição Federal, o qual foi reiterado pelo parágrafo 1° do artigo 41 da Lei 9.099/1995 

(BRASIL, 1995). 

Tal entendimento vai ao encontro do que prelaciona Schneider (2012, p. 41), que 

afirma que o legislador criou as Turmas Recursais para desafogar os Tribunais de Justiças do 

alto número de demandas, dando assim efetividade aos princípios da celeridade e economia 

processual presentes na Lei 9.099/1995. 

Desta feita, ante ao expresso no parágrafo 1° do artigo 41 da Lei 9.099, as turmas são 

compostas por 03 (três) juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos 

na sede do Juizado (BRASIL, 1995). 

Veja-se que as Turmas Recursais não possuem status de tribunais, uma vez que seus 

membros são juízes que atuam na jurisdição de primeira instância, não sendo desembargadores 

como nos tribunais ordinários, destacando que as mesmas nada mais são do que uma divisão 

na estrutura dos Juizados Especiais.  
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Conforme leciona Rocha (2016, p. 277), não haveria sentido criar um órgão como os 

Juizados Especiais, que preza pela oralidade, informalidade e celeridade e deixar que os 

recursos fossem remetidos para instâncias revisoras ordinárias, uma vez que tal ato 

comprometeria sua finalidade. 

Enfatiza-se, nesse contexto, que as Turmas Recursais se caracterizam como uma 

divisão dentro dos próprios Juizados Especiais, que têm como um de seus objetivos revisarem 

suas decisões.  

 

2.3. O Enunciado 13.18 das Turmas Recursais do Paraná. 

 

Não obstante a função de processar e julgar recursos advindos dos Juizados Especiais 

prevista no artigo 3° e seus incisos da Resolução n° 02/2019 do CJE (Conselho de Supervisão 

dos Juizados Especiais), a qual consiste no regimento interno das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda do Estado do Paraná, destaca-se a função de 

tais Turmas de proferir enunciados com o fito de uniformizar a jurisprudência, conforme artigo 

29 da Resolução citada, que aduz:  

 

Art. 29. Os órgãos das Turmas Recursais deverão uniformizar sua jurisprudência, 

mantêla estável, íntegra e coerente, editando enunciados correspondentes à sua 

jurisprudência atual dominante, com força de súmula, observado o sistema de 

precedentes. (CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2.019, 

p.43) 

 

Tais enunciados possuem, portanto, o intuito de unificar as jurisprudências proferidas 

pelas Turmas Recursais, não tendo um caráter vinculante, como foi dado às súmulas do 

Supremo Tribunal Federal, por meio do artigo 103-A, da Constituição Federal. 

Contudo, em que pese tais enunciados não possuírem força vinculante, por se tratarem 

apenas de uniformização jurisprudencial, ressalta-se o importante papel que desempenham no 

cotidiano forense, uma vez que são utilizados como parâmetros nas decisões dos juízes dos 

Juizados Especiais, em razão de ser proferidos pelo órgão revisor das suas decisões, o que acaba 

por resultar em uma vinculação “fática” nas decisões dos juízes, pela grande probabilidade de 

reforma em seus julgados em caso de decisões contrariem os enunciados. 

Nesse contexto, surge o enunciado 13.18 das Turmas Recursais do Paraná, o qual 

elenca que: “Não existindo outros bens a satisfazer o crédito exequendo, possível a penhora de 

conta-salário no limite de 30%.”.  
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Veja-se que, conforme dispõe o enunciado supracitado, após tentativas infrutíferas de 

penhora pelos meios usuais, resta autorizada a penhora dos proventos salariais da parte 

executada, até o limite de 30%. 

Para melhor elucidar a aplicabilidade prática deste enunciado, destaca-se trecho de 

decisão judicial proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível de Mandaguari (2018, 

movimento 219, autos n° 0000837-76.2015.8.16.0109) a qual se utiliza do enunciado 13.18 da 

Turma Recursal do Paraná como fundamento: 

 

Reforçando a possibilidade, cite-se recente enunciado das Turmas Recursais do 

Estado do Paraná:  

Enunciado N.º 13.18– Penhora – conta salário: Não existindo outros bens a satisfazer 

o crédito exequendo, possível a penhora de conta-salário no limite de 30%.  

Sendo assim, constante nos autos as mais variadas tentativas de penhora 

(BACENJUD, RENAJUD, mandado de penhora, mandado de constatação), sem 

frutos e sem notícias de outros bens passíveis de assegurar o pagamento, determino 

a penhora sobre 30% dos rendimentos da executada, até o limite da execução.  

 

Tem-se no referido julgado, pois, que foi determinada a penhora de 30% dos proventos 

salariais da parte executada, em vista dos resultados negativos de bens do executado pelos 

meios usuais, tendo a decisão por base o enunciado 13.18 das Turmas Recursais do Paraná, 

demonstrando a utilização do enunciado, em que pese estar eivado de vícios constitucionais, 

conforme será analisado nos itens subsequentes. 

 

 

3. A PENHORA DE VERBAS ALIMENTÍCIAS E A 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ENUNCIDO 13.18 DAS TURMAS RECURSAIS DO 

PARANÁ. 

 

3.1.A penhora de verbas alimentícias no CPC.  

 

Em que pese o precedente jurisprudencial previsto no enunciado 13.18 das Turmas 

Recursais do Paraná, o qual tem entendimento favorável à penhora de verbas com natureza 

alimentar em caso de insuficiência de bens do executado, salientasse que consta positivado no 

inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, a impossibilidade de penhora de quantias 

que possuam natureza alimentar (BRASIL, 2015). 

Não obstante, resta expresso no parágrafo segundo, também do artigo 833, do Código 

de Processo Civil, exceções nas quais serão permitidas a penhora supracitada, sendo o caso de 
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penhora para pagamento de crédito alimentar, bem como, de valores excedentes a 50 

(cinquenta) salários mínimos (BRASIL, 2015). 

Para melhor elucidar o acima citado, destaca-se o artigo mencionado: 

 

Art. 833. São impenhoráveis: 
[...] 
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e 

de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional 

liberal, ressalvado o § 2º; 

[...] 
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para 

pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às 

importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a 

constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º . (BRASIL, 2.015). 

 

Neste contexto, leciona Rodrigues (2015, p.576), que as contraprestações elencadas ao 

inciso IV, do artigo 833 do CPC, caracterizam-se como contraprestações de trabalho e renda 

que se destinam para o sustento do executado e sua família. Contudo, conforme expresso pelo 

autor, quando estas consistem em montantes vultosos, tais prestações deixam de se identificar 

ao bem jurídico protegido pela norma, qual seja o sustento do executado e sua família, sendo 

autorizada então a penhora além da hipótese para pagamento de prestação alimentícia. 

Importante ressaltar ainda, que a proteção ao salário e ao sustento do indivíduo e de 

sua família, possui proteção além do Código de Processo Civil, uma vez que o legislador 

constituinte colocou tal proteção na Constituição Federal de 1988, citando assim os incisos IV 

e X, do artigo 7º, o qual estabelece as funções a serem atendidas pelo salário mínimo e garante 

proteção ao salário, estabelecendo como crime sua retenção dolosa (BRASIL, 1988). 

Observa-se nesse sentido, que os proventos salariais, bem como o sustento da família 

e do próprio indivíduo, possuem ampla proteção do nosso ordenamento jurídico, sendo que sem 

a efetividade desta proteção, resta impossível a plena fruição da dignidade da pessoa humana. 

Como dignidade da pessoa humana, define Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p.60): 

 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser 

humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado 

e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 
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corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais 

seres humanos. 

 

Conforme aduz o autor, o princípio da dignidade da pessoa humana, além dos seus 

demais aspectos, inclui as condições existências mínimas, podendo assim por decurso lógico 

chegar-se à conclusão de que se o indivíduo puder usufruir de sua remuneração para tender as 

suas necessidades básicas, tem sua dignidade ferida. 

Para melhor ilustrar a correlação entre dignidade da pessoa humana e os proventos 

salariais do indivíduo, ressalta-se que de acordo com o inciso IV, do artigo 7º da CF de 1998, o 

salário mínimo tem a função de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua 

família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social, bem como, estabelecendo ao final deste dispositivo, que resta vedada sua 

vinculação para qualquer fim (BRASIL, 1988). 

Desta forma, tem-se que ao positivar o parágrafo segundo, bem como, o inciso IV, do 

artigo 843 do CPC, de forma clara o legislador adotou critérios a fim de resguardar a dignidade 

da pessoa humana, não comprometendo o sustento do executado e de sua família.  

Importante destacar, que a exceção prevista no parágrafo segundo, do artigo 843 do 

CPC, que autoriza a penhora de valores considerados de caráter alimentar, não fere a dignidade 

do executado, tendo em vista que conforme já citado acima, tais valores são de monta vultosa, 

os quais estão demasiadamente acima da média nacional brasileira.  

Percebe-se dessa forma, por conseguinte, que a regra da impenhorabilidade de valores 

com natureza alimentar, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem 

como ao já citado princípio da dignidade da pessoa humana, que constam positivados no artigo 

8° do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015). 

Destaca-se que de um lado encontra-se a dignidade da pessoa humana, de outro, o bem 

jurídico patrimônio, surgindo assim à possibilidade de penhora dos valores excedentes a 50 

(cinquenta) salários mínimos, o qual de forma clara não fere a dignidade do executado ao ser 

penhorado, tendo em vista que tais valores vão além do que um ser humano médio necessita 

para sua subsistência. 

 

 

3.2. A penhora de verbas alimentícias nos Juizados Especiais Cíveis do Paraná.  
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Neste vértice, passa-se a discorrer de forma mais específica sobre o enunciado 13.18 

das Turmas Recursais do Paraná, o qual aduz: “Não existindo outros bens a satisfazer o crédito 

exequendo, possível a penhora de conta-salário no limite de 30%.”. 

Conforme já exposto ao item 1.3 do presente artigo, dispõe o artigo 29 da Resolução 

n° 02/2019 do CJE (Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais) que os enunciados 

proferidos pelas Turmas Recursais do Paraná, possuem a função de uniformização de 

jurisprudência. 

Não obstante, frisa-se que o enunciado supracitado, constitui em uma concreta afronta 

ao ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que está em contradição à lei e a diversos 

princípios constitucionais. 

De forma clara, o enunciado viola a regra de impenhorabilidade dos créditos de 

natureza alimentar prevista ao inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil, cabendo 

salientar que a hipótese de penhora do enunciado discutido, difere da exceção prevista ao 

parágrafo segundo do mesmo artigo, ao passo que a exceção adotada pelo Código de Processo 

Civil, resguarda a execução de verbas alimentícias e de valores vultosos que se desviam do bem 

jurídico protegido pela impenhorabilidade, qual seja o sustento do executado e de sua família.  

Em contrapartida, o enunciado 13.18, deixa de estabelecer um valor mínimo que o 

magistrado deva observar para o deferimento da penhora, como é o caso do inciso IV, do artigo 

833 do Código de Processo Civil, restando assim um limbo a ser preenchido. 

No mais, salientasse que o enunciado faz um juízo de valor diverso do contido no 

artigo 833 do Código de Processo Civil, eis que dá ênfase ao bem jurídico patrimônio, em 

detrimento do bem jurídico, dignidade da pessoa humana. 

Desta feita, resta explícito a antinomia entre o enunciado 13.18 das Turmas Recursais 

do Paraná, com o disposto ao artigo 833 do Código de Processo Civil, não apenas no inciso IV, 

mas em sua integralidade, pois ao realizar uma interpretação extensiva, se torna inequívoco que 

o legislador ao formular tal norma, primou pela garantia do mínimo para subsistência do 

executado, ao contrário do previsto ao enunciado proferido pelas Turmas Recursais do Paraná. 

Nesse sentido, cumpre evidenciar os ensinamentos de Artur Torres (2015, p.29, Novo 

Código de Processo Civil Comentado): 

 

Visando a melhor atender os fins sociais albergados pelo Estado brasileiro (pautado, 

como regra, na busca do bem comum), o julgador deve, deparando-se in concreto com 

certa antinomia, valer-se dos denominados postulados normativos 

(proporcionalidade, razoabilidade e etc.) para balizar não só a decisão a ser tomada, 

como a condução do processo. Acerca do tema ‘postulados normativos’ na doutrina 
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nacional, vide, por todos: ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios – da definição à 

aplicação dos princípios jurídicos. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. [...]. 

 

Neste diapasão, conforme amplamente exposto ao item 2.1, resta positivado no artigo 

8° do Código de Processo Civil, que cabe ao juiz decidir em observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade e assim, questiona-se sobre a observância de tais princípios 

na formulação do presente enunciado, ressaltando que, em que pese os Juizados Especiais 

Cíveis possuírem lei própria, tal lei se configura como norma especial, utilizando-se do Código 

de Processo Civil como norma geral subsidiária, bem como, devendo a mesma respeitar o 

positivado na Constituição Federal. 

Noutro giro, vê-se que o sistema dos Juizados Especiais foi implantado a fim de dar 

acessibilidade ao cidadão que era excluído do sistema judiciário em vista ao seu alto custo e 

morosidade processual.  

Como forma de confirmar tal premissa, destaca-se algumas prerrogativas que o 

legislador implantou ao litigante dos Juizados Especiais, como por exemplo, a desnecessidade 

de acompanhamento de advogado nas causas até 20 (vinte) salários mínimos (art. 9° da Lei 

9.099), a ausência de custas e honorários sucumbências (art. 52 e 54 da Lei 9.099) (BRASIL, 

1995). 

Sendo assim, realizando uma análise da aplicabilidade do enunciado 13.18, encontra-

se litigantes que, em sua maioria, não detêm um alto poder aquisitivo (destacando que a carência 

financeira não é um requisito para o ingresso aos Juizados Especiais), porém, após buscas que 

levem a constatação da ausência de bens do executado, o que de uma forma genérica se presume 

sua carência financeira, (evidenciando que a ausência de bens é requisito para o deferimento da 

penhora da penhora salarial), resta possível a penhora de até 30% de seus proventos salariais.  

Frisa-se, pois, que a aplicabilidade do enunciado 13.18 das Turmas Recursais do 

Paraná é desarrazoada e desproporcional, ferindo o princípio da razoabilidade, ao passo que sua 

aplicabilidade pode gerar maiores danos que benefícios à sociedade, considerando o embate 

entre os bens jurídicos tutelados. 

E não obstante aos diversos vícios apontados, resta demonstrado que o enunciado 

discutido consta eivado de ilegalidade por afronta direta a dispositivo legal, o qual seja o Código 

de Processo Civil e, sobretudo à Constituição Federal. 

Cabe demonstrar ainda que o enunciado objeto do presente estudo, oferece grave 

afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, o qual consta positivado ao inciso III, do 

artigo 1° da Constituição Federal, ao passo que permite a penhora de valores de caráter 

alimentar, colocando assim em risco a subsistência da parte executada e de seus familiares. 
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Neste vértice, ressalta-se também, que o presente enunciado fere a separação dos 

poderes estabelecida pela Constituição Federal de 1.988 em seu artigo 2° (poder executivo, 

legislativo e judiciário), pois de forma clara as Turmas Recursais do Paraná se utilizaram do 

estabelecido ao artigo 29 da Resolução n° 02/2019 do CJE, para contrariar norma jurídica, 

ultrapassando a competência do poder judiciário e invadindo a competência do poder 

legislativo, considerando que tal enunciado consiste em uma completa inovação jurídica, não 

sendo apenas uma interpretação de normas, como deveria ser seu fim. 

Desta feita, cumpre destacar, que em que pese os enunciados das Turmas Recursais do 

Paraná não possuírem caráter vinculante, por ser mera uniformização jurisprudencial, os 

mesmos acabam exercendo grande influência sobre os magistrados, em vista ao rol limitado de 

recursos cabíveis aos Juizados Especiais cíveis e a grande probabilidade de reforma. 

Nesse sentido, leciona Rocha (2016, p. 253), que a Lei 9.099/1995 traz apenas a 

previsão de duas modalidades de recursos, sendo estas o recurso inominado e os embargos de 

declaração.  

Contudo, de acordo com Rocha (2016, p. 253), há grandes controvérsias acerca de 

outras modalidades de recursos cabíveis contra decisões proferidas nos Juizados Especiais, 

sendo o entendimento assente que além das modalidades acima citadas, será cabível apenas o 

recurso extraordinário contra acórdão das Turmas Recursais, por consequência, agravo em 

recurso extraordinário, e por fim, agravo interno para turma recursal em caso de decisão 

monocrática do relator. 

Entretanto, ressalta-se que os recursos elencados acima, possuem apenas o condão de 

atacar sentenças e acórdãos, com a ressalvada da hipótese dos embargos declaratórios. 

Sendo assim, insta destacar que em que pese não haver recurso expresso para atacar 

decisões interlocutórias nos Juizados Especiais, há a possibilidade de se impetrar mandado de 

segurança, tendo sua fundamentação no inciso II, do artigo 5° da Lei 12.016/2009, a qual elenca 

que, não será concedido mandado de segurança em caso de decisão judicial que caiba recurso 

com efeito suspensivo. 

Neste ínterim, em decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, caso 

preenchidos os requisitos do artigo 1° da Lei 12.016/2009, resta passível a impetração de 

mandado de segurança, podendo citar como exemplo, as decisões que autorizam a penhora de 

valores com natureza alimentar embasada no enunciado 13.18. 

Entretanto, destaca-se o enunciado 62 do FONAJE: “ENUNCIADO 62 – Cabe 

exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas 

corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais. ” 
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Resta, pois, evidente as ínfimas chances de reforma de uma decisão que autorizou a 

penhora de valores de natureza alimentar do executado, tendo em vista que o órgão responsável 

pelo seu julgamento foi o mesmo que criou a “norma” prevista no enunciado. 

Nesse vértice, em caso de eventual denegação do mandado de segurança, cabível seria 

recurso extraordinário, tendo em vista que a matéria discutida no presente caso é de cunho 

constitucional, o qual seja a proteção da dignidade humana e a proteção salarial.  

Todavia, vertentes são os inúmeros empecilhos para a interposição de tal recurso, o 

qual necessita passar por um rigoroso exame de admissibilidade, sendo necessário comprovar: 

a repercussão geral (artigo 102, parágrafo 3° da CF de 1988) e o prequestionamento da matéria 

(artigo 1.035 do CPC) (BRASIL, 2015 e BRASIL, 1998). 

Não se pode deixar de destacar, que a incidência do enunciado 13.18 das Turmas 

Recursais do Paraná, abre a possibilidade de decisões conflitantes, tendo em vista que o mesmo 

tem aplicabilidade unicamente aos Juizados Especiais Cíveis, em razão de ser, em tese, uma 

unificação de jurisprudência das Turmas Recursais do Paraná, não tendo assim, aplicabilidade 

nos demais juízos. 

Desta feita, suponha-se que um litigante ingresse com uma execução em nome próprio 

em face de um terceiro, e que, simultaneamente, ingresse com outra execução contra o mesmo 

executado da primeira demanda, contudo, em nome de pessoa jurídica que seja titular, a qual, 

seja vedado de litigar no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, sendo as execuções de créditos 

iguais. 

Em tal situação, caso as duas demandas atendam aos requisitos do enunciado 13.18, 

terá o litigante a penhora de valores com natureza alimentar deferida na primeira demanda, em 

vista ao citado enunciado e em contrapartida, terá a mesma penhora indeferida na segunda 

demanda, tendo em vista a impenhorabilidade do objeto da penhora, nos termos do inciso IV, 

do artigo 833 do Código de Processo Civil, restando evidenciada assim, a insegurança jurídica 

que o enunciado 13.18 das Turmas Recursais do Paraná, gera ao ordenamento jurídico 

brasileiro. 

 

 

4. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DA PENHORA DE VERBAS ALIMENTÍCIAS 

COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO 13.18 DAS TURMAS RECURSAIS DO 

PARANÁ.  
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Para melhor ilustrar todo exposto, destacam-se decisões em que foram concedidas 

penhoras de proventos salariais, com fundamento ao enunciado 13.18 das Turmas Recursais do 

Paraná. 

No primeiro caso, constata-se que houve a penhora de 30% dos proventos mensais do 

executado no Juízo do Juizado Especial Cível. Em contrapartida, o executado impetrou 

mandado de segurança requerendo a cessação da penhora, ou subsidiariamente a minoração da 

penhora.  

Ilustra-se o julgado da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná (2017, 

movimento 41, autos n° 0001101-90.2018.8.16.9000): 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE CONTASALÁRIO A RAZÃO DE 

30%. - ADEQUAÇÃO AO CASO EM CONCRETO QUE DEMONSTRA 

EXCEPCIONALIDADE – PERCENTUAL REDUZIDO PARA 10% - PEDIDO 

SUBSIDIÁRIO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E UTILIDADE – 

SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 

 [...] 

I. Passo ao voto 

No caso, atacam os impetrantes decisão judicial que autorizou a penhora de 30% do 

salário de XXX diretamente na folha de pagamento. 

O impetrante alega que se trata de verba de natureza salarial e que o bloqueio de 

tamanha importância afetará a digna subsistência de sua família. 

A discussão no caso em análise não se refere à legitimidade da penhora, mas sobre a 

excepcional situação da parte devedora no presente caso. 

Os executados juntam aos autos comprovante de rendimento bruto de R$ 1.486,50 

(hum mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) (mov. 1.13 – pág. 

7).  

Ademais, comprovam arcar com despesas de R$ 500,00 (quinhentos reais) de aluguel 

(mov. 1.13 – pág. 1) e o uso contínuo de medicamentos (mov. 1.13 – pág. 8). 

[...] 

Evidente que o bloqueio de 30% do salário do impetrante interfere diretamente no seu 

próprio sustento e de sua família, de forma que resta demonstrada a violação a direito 

líquido e certo dos impetrantes. 

Contudo, há que se considerar os princípios da menor onerosidade e utilidade do 

processo para fins de proteger o direito do credor. 

Destarte, e considerando, ainda, que há pedido subsidiário neste sentido, entendo por 

reduzir o percentual de bloqueio para 10% sobre o salário líquido do impetrante. 

[...] 

É o voto que proponho. 

Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por 

unanimidade dos votos, em relação ao recurso de XXX, julgar pelo (a) Concessão em 

Parte - Segurança, em relação ao recurso de XXX, julgar pelo (a) Concessão em Parte 

- Segurança nos exatos termos do voto. (nome das partes foram substituídos por XXX) 

 

Veja-se que a parte executada percebe a quantia de R$ 1.486,50 (um mil e quatrocentos 

e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), sendo comprovado nos autos que a mesma necessita 
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arcar com despesas fixas de aluguel e uso de medicamentos contínuos, sendo a penhora 

minorada para 10% do salário líquido do executado. 

Conforme demonstra o caso supra, percebe-se que mesmo a parte alegando que tais 

valores eram necessários para manter uma vida digna e para a subsistência de sua família, não 

houve o afastamento da penhora, destacando que o valor percebido pela parte executada é 

consideravelmente menor que o disposto como impenhorável no inciso IV, do artigo 833 do 

Código de Processo Civil. 

No mais, evidencia-se julgado da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná 

(2017, movimento 28, autos n° 0000202-29.2017.8.16.9000): 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. 

POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. PECULIARIDADE DO CASO 

CONCRETO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNALDEJUSTIÇA. 

ENUNCIADO 13.18 DA TRU/PR. SEGURANÇA DENEGADA. 

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato 

acoimado de ilegal do Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de 

Maringá-PR, que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte 

Executada, mensalmente, com fundamento no Enunciado nº 13.18 da Egrégia Turma 

Recursal do Estado do Paraná. 

[...] 

O presente Mandado de Segurança não merece prosperar, tendo em vista não restar 

demonstrado o alegado direito líquido e certo do impetrante, senão vejamos: 

Conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais do Paraná, é possível a 

penhora de verbas salariais, até o limite de 30% (Enunciado 13.18 da TRU/PR).  

É direito do credor receber o seu crédito, do mesmo modo que é direito do devedor 

não ter a integralidade de seu salário retido, pois se trata de verba de natureza 

alimentar, indispensável para seu próprio sustento. O ato judicial atacado está em 

conformidade com a atual jurisprudência, sendo possível a penhora salarial parcial em 

casos específicos. 

[...] 

Deste modo, voto pela denegação da segurança, uma vez que o impetrante não 

comprovou possuir o alegado direito líquido e certo. Dispositivo  

Ante o exposto, esta 2ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos votos, 

em relação ao recurso de XXX, julgar pelo (a) Denegação - Segurança nos exatos 

termos do voto. (nome da parte foi substituído por XXX) 

 

 

No julgado acima, ressalta-se que houve o reconhecimento de que os valores 

penhorados eram de natureza alimentar, contudo, fundamentou o relator que também era direito 

do exequente receber seus créditos, mantendo a penhora nos termos do enunciado 13.18, tendo 

em vista que a mesma não atingia a totalidade de seus proventos. 

Por fim, ressalta-se Agravo em Recurso Extraordinário tendo como objeto decisão que 

não admitiu o recurso (2016, DJE nº 248 autos n° 990.408): 
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DECISÃO:  

Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário 

interposto em face do acórdão de Turma Recursal que concedeu parcialmente a 

segurança impetrada para reduzir a fixação da percentagem sobre a penhora sobre o 

salário para o percentual de quinze por cento (15%), restando assim redigida a ementa:  

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO DA 

PARTE DEVEDORA, NO LIMITE MÁXIMO DE 30%. ENUNCIADO Nº 13.18 

DESTA TURMA RECURSAL. ADEQUAÇÃO AO CASO EM CONCRETO QUE 

DEMONSTRA EXCEPCIONALIDADE. PERCENTUAL DE BLOQUEIO 

REDUZIDO PARA 15% SOBRE O SEU SALÁRIO LÍQUIDO. SEGURANÇA 

PARCIALMENTE CONCEDIDA.  

Nas razões recursais, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, 

a, alega-se violação dos artigos 1º, III, e 7º, X, da Constituição da República, sob os 

argumentos de ofensa aos princípios da dignidade humana e da proteção ao salário.  

É o relatório. Decido.  

A irresignação não merece prosperar.  

Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, da penhora 

do salário que supostamente violaria os fundamentos da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III) e da proteção salarial (art. 7º, X), todos da Constituição da República, 

constata-se que, no caso concreto, a parte Recorrente fundamenta o apelo extremo em 

argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, 

fundado em norma infraconstitucional (Enunciado 13.18 da Turma Recursal e Código 

de Processo Civil), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por 

demandar o reexame de legislação infraconstitucional.  

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, §1º, RISTF. 

 

Neste diapasão, constata-se que não houve a admissibilidade do Recurso 

Extraordinário, tendo em vista que segundo o entendimento do relator, o recurso baseava-se em 

mero inconformismo da parte, o qual estava fundado em norma infraconstitucional, ignorando 

assim a alegação de violação a dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário positivada 

aos artigos 1º III e 7º, X da CF de 1988. 

Não obstante, a parte recorrente interpôs agravo regimental, sendo confirmado o voto 

do relator, aplicando assim multa ao recorrente (2016, ata nº 93/2017. DJE nº 134, autos 

n° 990.408): 

 

Ante o exposto, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, voto pelo 

não provimento do presente agravo regimental, bem como, nos termos da 

fundamentação acima declinada, por aplicar à parte agravante multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de 

decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a 

interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, 

observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. 
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Desta feita, ante aos julgados acima expostos, evidencia-se que os litigantes dos 

juizados especiais cíveis do Paraná, estão sujeitos à arbitrariedade do enunciado 13.18 das 

Turmas Recursais do Paraná, a qual além de prolatora da norma é responsável pelo julgamento 

de suas impugnações. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Ante a tudo que foi abordado no presente estudo, tem-se que a Lei 9.099 de 1995, foi 

criada para viabilizar o acesso do sistema judiciário para todos os litigantes, dando origem a um 

sistema mais célere e simplificado. 

Contudo, tal sistema foi utilizado pelos magistrados integrantes das Turmas Recursais 

do Paraná, para usurparem a função legislativa, ao passo que deram origem ao enunciado 13.18, 

o qual é de forma inconteste uma inovação ao sistema jurídico brasileiro. 

Veja-se que conforme demonstrado no decorrer do presente artigo, a função dos 

enunciados proferidos pelas Turmas Recursais do Paraná, deveria ser exclusivamente para 

unificar a jurisprudência de tal órgão. Todavia, ao dar origem ao enunciado 13.18, a mesma 

equiparou-se a uma fonte de norma originária, uma vez que o contido em tal enunciado resta 

em uma inovação às normas processuais brasileiras, não caracterizando apenas em uma 

uniformização de jurisprudência. 

No mais, insta salientar que o enunciado supracitado fere o expresso ao parágrafo 2° e 

inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil, bem como ao princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao passo 

que autoriza a penhora de valores com natureza alimentar, contradizendo tal dispositivo legal e 

ferindo por vezes a dignidade do executado, conforme amplamente evidenciado. 

Ao analisar o expresso ao inciso IV, concomitantemente ao parágrafo 2°, do artigo 833 

do Código de Processo Civil, verifica-se que o legislador positivou a possibilidade da penhora 

de proventos com natureza alimentar, contudo, realizou juízo de valor para que a penhora não 

acarretasse em mais prejuízo do que o inadimplemento dos valores pretendidos. 

Noutro vértice, adviram as Turmas Recursais do Paraná e editaram o enunciado 13.18, 

autorizando a penhora de valores com natureza alimentar, sem exigir a observância de cautelas 

mínimas para que tal penhora não fira a dignidade da pessoa humana. 

Ressalta-se que o enunciado proferido pelas Turmas Recursais do Paraná, vai além de 

uma simples ilegalidade ou inconstitucionalidade em um caso concreto, uma vez que tal 
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violação demonstra um ativismo judicial presente em nosso país, por meio do qual membros 

do sistema judiciário, por vezes, invadem a competência legislativa.  

Cumpre ressaltar, que a situação elencada no presente artigo se agrava pelo fato de que 

o órgão responsável por revisar as decisões fundamentadas no enunciado 13.18, é o órgão 

prolator do enunciado, qual seja as Turmas Recursais do Paraná, diminuindo consideravelmente 

a possibilidade de uma eventual reforma da decisão proferida, restando assim apenas a 

possibilidade de interposição de recurso extraordinário, em vista ao rol limitado de recursos 

admitidos ao sistema dos Juizados Especiais. 

Contudo, conforme ilustrado em decisão juntada ao tópico quatro, o STF vem negando 

os recursos interpostos com tal fundamento, indagando que a inconstitucionalidade suscitada 

pelos recorrentes se caracteriza pelo mero inconformismo, restando assim os litigantes de mãos 

atadas ao enunciado 13.18. 

Por fim, evidencia-se que de um lado temos o parágrafo 2° e inciso IV, do artigo 833, 

do Código de Processo Civil, que adota cautelas que fogem do padrão brasileiro para obter a 

penhora de proventos com natureza alimentar, qual seja, que tais valores ultrapassem a 50 

salários mínimos, devendo tal exigência ser minorada com base no patamar de vida de um 

brasileiro médio, respeitando assim o mínimo para subsistência do executado e de sua família, 

bem como o crédito do devedor. 

De outro lado, tem-se o enunciado 13.18 das Turmas Recursais do Paraná, o qual não 

adota critérios mínimos protetivos para a penhora de valores de natureza alimentar, 

possibilitando os magistrados a deferirem a penhora de até 30% (trinta por cento) de qualquer 

valor encontrado  em conta salário em caso de ausência de bens e outros valores a fim de suprir 

o credito do credor, o que resta a uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e a 

uma cristalina violação ao sistema democrático, tendo em vista que o poder judiciário está 

usurpando a competência legislativa. 
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