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PROCESSUAL  CIVIL – Agravo  de
instrumento – Execução Fiscal – Instituição
financeira  executada  –  Bens  oferecidos  à
penhora – Cotas de fundo de investimento
– Recusa  pelo  Município  exequente  –
Violação da ordem de gradação prevista no
art. 655 do CPC – Descabimento – Recusa
legítima – Desprovimento. 

- A rejeição de bens oferecidos à penhora,
consistente  em  cotas  de  fundos  de
investimento,  revela-se  legítima,  sem  que
se divise vulneração do disposto no art. 620
do CPC, posto que inobservada a gradação
prevista no art. 655 do CPC. 

-  “Não pode prevalecer  a tese de que as
cotas oferecidas à penhora, por serem de
alta  liquidez,  atendem  à  celeridade
objetivada pela ordem de gradação legal do
art. 655, CPC, porquanto as referidas cotas,
constituindo-se  títulos  com  cotação  em
mercado, correspondem apenas ao item X
da  preferência  da  lei”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00120110107271001,  Quarta  Câmara
Cível,  Relator  Maria  das  Graças  Morais
Guedes , j. em 10-07-2012).

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,
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A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com
pedido  de  efeito  suspensivo,  interposto  pelo  ITAÚ  UNIBANCO  S/A,
objetivando reformar a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
de Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, que, nos autos da
ação  de  execução  fiscal,  sob  o  nº.  001.2012.016.760-4,  ajuizada  pela
agravada PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,  indeferiu  a
nomeação das cotas de titularidade como bem à penhora e deferiu o pedido
de  penhora  de  numerário  em  conta  bancária  do  executado,  a  ser
instrumentalizada  por  meio  eletrônico,  via  convênio  BacenJud  20.,  com
fundamento no art.  185-A do Código Tributário  Nacional  c/c  os arts.  154,
parágrafo único e art. 655, I, do CPC.

Aduziu o agravante que não visa prejudicar
o feito, nem tão pouco o pagamento, mas, tão somente, fazê-lo de forma
menos onerosa enquanto discute-se as origens e o mérito no que tange ao
valor  da  multa  aplicada,  evitando-se  o  enriquecimento  sem  causa  do
agravado.

Ademais  disso,  alegou  que  as  cotas  de
fundo  de  investimento  encontram-se  no  topo  da  lista  dos  bens  que
preferencialmente devem ser penhorados (art. 655, I, do CPC) e equiparam-
se a dinheiro.

Por  conta  disso,  pugnou  pela  concessão
de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da r. decisão agravada para que
seja  recebido  os  Embargos  à  Execução  Fiscal  diante  da  garantia
devidamente  já  efetuada,  e  ao  final,  seja  dado  provimento  ao  presente
recurso, para cassar a r. decisão agravada, aceitando a garantia do Juízo por
bloqueio de cota.

Efeito suspensivo indeferido às fls. 83/90.

Agravo interno contra esta decisão às fls.
95/100.

Decisão  colegiada  às  fls.  112/116,  não
conhecendo o agravo interno.
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Embargo de declaração às fls. 127/129.

Não  houve  contrarrazões  ao  agravo  de
instrumento (certidão de fls. 138). 

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  139/140,  opina  pelo
prosseguimento da tramitação do recurso, sem manifestação de mérito.

Acórdão  nos  embargos  de  declaração  às
fls. 146/150.

É o relatório. 

V O T O:

Compulsando  detidamente  este caderno
processual, observa-se que o Município de Campina Grande ingressou com
“ação de execução fiscal” contra o Unibanco, hoje  ITAU UNIBANCO S/A,
em razão de multa aplicada pelo PROCON, na importância de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), representada pela CDA 0142/2012. 

Após  a  sua  citação,  o  ora  agravante
ofereceu cotas em garantia,  diante do seu interesse em opor embargos à
execução (fls. 35/37). 

Intimado para se pronunciar,  o Município
de Campina Grande rejeitou as cotas, alegando as suas difíceis alienações
(fls. 49/53). 

Ante  a  recusa,  o  magistrado  indeferiu  a
nomeação de cotas de titularidade como bem à penhora e deferiu o pedido do
Município de penhora de numerário em conta bancária do executado, a ser
instrumentalizada por meio eletrônico, via convênio BacenJud 2.0.

Contra  esta  decisão,  insurgiu-se  a
instituição financeira,  alegando,  em síntese, o caráter  flexível  da gradação
legal preferida pela lei processual, considerando-se, igualmente, o princípio da
menor onerosidade (art. 620, CPC). 

Entrementes,  à vista do art.  620 do CPC,
tem-se  que  referido  dispositivo  visa proteger  o  executado  de  tal  gravame
acaso a desobediente nomeação não acarrete  diminuição da segurança e
celeridade na satisfação do crédito exequendo, objetivo principal do processo

3



Agravo de Instrumento nº 0595987-62.2012.815.0011

executivo. 

Igualmente, não pode prevalecer a tese de
que as cotas oferecidas à penhora, por serem de alta liquidez, atendem à
celeridade  objetivada  pela  ordem  de  gradação  legal  do  art.  655,  CPC,
porquanto  as  referidas  cotas,  constituindo-se  títulos  com  cotação  em
mercado, correspondem apenas ao item X da preferência da lei.

Dispõe o mencionado dispositivo legal: 

Art.  655.  A  penhora  observará,  preferencialmente,  a
seguinte ordem: 
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em
instituição financeira; 
II - veículos de via terrestre; 
III - bens móveis em geral; 
IV - bens imóveis; 
V - navios e aeronaves; 
VI - ações e quotas de sociedades empresárias; 
VII - percentual do faturamento de empresa devedora; 
VIII - pedras e metais preciosos; 
IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito
Federal com cotação em mercado;
X  -  títulos  e  valores  mobiliários  com  cotação  em
mercado; 
XI - outros direitos. 

Destaque-se  que  a  obediência  à  ordem
preferencial do art. 655 do CPC se impõe porque o legislador entendeu ser
referida gradação a que melhor atende aos objetivos do juízo executivo, que
reside precipuamente na célere satisfação do credito exequendo.

 
Aliás,  muito  bem  lembrou  a  Min.  Nancy

Andrighi  (AgRg  no  Agravo  de  Instrumento  nº  709.575RJ,  data  julgamento
10/11/05), que "(...) se o devedor possui dinheiro, não há a menor razão para
se  efetuar  a  constrição  sobre  outro  bem que  ele,  descumprindo  a  ordem
estabelecida no artigo 655 do CPC, nomeou à penhora".

Assim, para que se justificasse a nomeação
de bem em desacordo com a ordem preferencial, o executado deveria, no ato
da indicação, apontar fundamentadamente o motivo da desobediência. 

No  entanto,  tratando-se  de  instituição
financeira, cujos vultosos lucros são amplamente divulgados pela mídia, difícil
crer que a mesma não dispõe de dinheiro disponível para oferecer à penhora
ou que esta hipótese lhe acarretará real prejuízo. 
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Sobre o tema,  calha colacionar o seguinte
julgado do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  EXECUÇÃO.  PENHORA.
REJEIÇÃO  DE  COTAS  DE  FUNDO  DE
INVESTIMENTO  INDICADAS  PELO  DEVEDOR.
EXISTÊNCIA  DE  NUMERÁRIO  EM  CONTA
CORRENTE. ARTS. 620 E 655 DO CPC.
A penhora de numerário em conta-corrente,  por si  só,
não  importa  em  violação  ao  princípio  da  menor
onerosidade da execução, cuja análise deve ser efetuada
caso a caso, não podendo esse juízo de valor ser revisto
em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7
da Súmula deste Tribunal.
Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1231855/RN,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI,  TERCEIRA TURMA,  julgado em 17/05/2011,
DJe 27/05/2011)

Ademais, neste egrégio Tribunal de Justiça,
há julgado proferido em caso semelhante ao dos autos, onde se pontuou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EM FACE
DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  NOMEAÇÃO  À
PENHORA  DE  COTAS  DE  FUNDO  DE
INVESTIMENTO.  RECUSA  PELO  EXEQUENTE.
VIOLAÇÃO DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART.
655 I DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA JUSTA.
DESPROVIMENTO. - Não pode prevalecer a tese de que
as  cotas  oferecidas  à  penhora,  por  serem  de  alta
liquidez, atendem à celeridade objetivada pela ordem de
gradação legal do art. 655, CPC, porquanto as referidas
cotas, constituindo-se títulos com cotação em mercado,
correspondem apenas ao item X da preferência da lei. - 0
inciso V, do art. 2°, da Lei n°. 6.385/76, estabelece que
as  cotas  de  fundo  de  investimento  constituem  valores
mobiliários, do que resulta que não possuem o status de
dinheiro,  notadamente  porque  sujeitas  à  variação  do
mercado  financeiro,  gerando  uma  insegurança  não
desejada pelo processo executivo. 
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 
00120110107271001, Quarta Câmara Cível, Relator 
Maria das Graças Morais Guedes , j. em 10-07-2012) 

Por fim, ressalte-se que o inciso V, do art.
2º, da Lei  nº 6.385/76, estabelece que as cotas de fundo de investimento
constituem valores mobiliários, do que resulta que não possuem o "status"
de dinheiro, notadamente porque sujeitas à variação do mercado financeiro,
gerando uma insegurança não desejada pelo processo executivo. 
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A propósito, o citado regramento: 

"Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta
Lei: (Redação dada pela Lei ri2. 10.303, de31.10.2001)
(...)
V  -  as  cotas  de  fundos  de  investimento  em  valores
mobiliários  ou de clubes de investimento em quaisquer
ativos;  (Inciso  incluído  pela  Lei  n210.303,  de
31.10.2001)". 

Ante o  exposto,  NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter inalterada a decisão combatida. 

Presidiu a  sessão  o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. 

Participaram do julgamento o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e  o Exmo. Dr.  João Batista Barbosa, Juiz de Direito convocado, com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o Exmo.  Dr.
Valberto Cosme Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 09 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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