
ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO LIMINAR
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  2013818-06.2014.815.0000  —  1ª  Vara  de  Executivos 
Fiscais da Capital
RELATOR      : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
AGRAVANTE: Estado da Paraíba, representado por sua procuradora Adlany Alves Xavier.
AGRAVADO   : Fipal S/A Fiação Paraibana de Algodão.
ADVOGADO  : Luiz Antônio Collaço Bezerra e Mário Formiga Maciel Filho.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  DECISÃO  QUE  ACOLHEU 
PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA — BEM OBJETO 
DA  ATIVIDADE  ECONÔMICA  DO  DEVEDOR  —  “FIOS  DE 
ALGODÃO”  —  PRINCÍPIO  DA  MENOR  ONEROSIDADE  AO 
EXECUTADO  —  RECUSA  DA  NOMEAÇÃO  PELA  FAZENDA 
PÚBLICA CONDICIONADA A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO 
—  INDEFERIMENTO  DO  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE 
TUTELA RECURSAL

— Embora assista ao credor o direito à satisfação de seu crédito, é preciso 
fincar  que  este  deve  ser  feito  da  maneira  menos  gravosa  possível  ao  
executado.

— A recusa do bem oferecido à penhora, em virtude da inobservância da  
ordem  de  nomeação,  depende  da  demonstração,  pelo  credor,  de  que  a  
aceitação de tal bem pode acarretar-lhe prejuízo.

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  c/c  pedido  de  Tutela  Antecipada 
interposto pelo  Estado da Paraíba,  nos autos da  Execução Fiscal que move contra Fipal S/A 
Fiação Paraibana de Algodão, objetivando reformar decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito 
da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, que aceitou a oferta de garantia da execução em 500 
toneladas de fio de algodão, determinando a lavratura do respectivo auto de penhora, que constará o 
bem oferecido pelo executado e seu valor.

O agravante, nas razões recursais de fls. 02/13, aduz, em síntese, que não 
aceitou o bem oferecido pelo devedor, sem que antes se realize a penhora on line, uma vez que o 
dinheiro deve ser o primeiro na ordem legal, conforme o Código de Processo Civil e a Lei 6.830/80, 
pois  a  penhora  deve  ser  em  favor  do  credor,  podendo  este  recursar  o  bem  fora  da  ordem. 
Acrescentou, ainda, que o bem oferecido somente tornaria a execução onerosa e lenta, sendo de 
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difícil alienação, não tendo interesse o exequente em adjudicá-lo.

Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de obter a 
determinação imediata da penhora em dinheiro, por meios eletrônicos.

É o Relatório. 

Decido. 

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  para  se  deferir  a  tutela  antecipada 
recursal,  nos termos do art. 527, III, do Código de Processo Civil,  faz-se mister a presença dos 
requisitos  dispostos  no  art.  273,  do  mesmo  diploma  legal,  quais  sejam,  existência  de  prova 
inequívoca que convença o magistrado da verossimilhança das alegações, conjugada com o fundado 
receio de dano irreparável ou de difícil  reparação ou fique caracterizado o abuso do direito de 
defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.

No  caso  dos  autos,  prima  facie,  não  vislumbro  a  presença  da 
verossimilhança das alegações mediante a ausência de prova inequívoca e o fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação.

O Juiz a quo aceitou o bem ofertado em penhora, considerando não ser de 
difícil alienação, pois o comércio do algodão paraibano impulsiona milhões de reais no mercado 
nacional ou internacional. Por outro lado, aduziu que um possível bloqueio de ativos do devedor, 
ainda  que  independente  do  esgotamento  de  diligências  pela  exequente  na  localização  de  bens 
penhoráveis,  seria  modalidade  residual  e  sucedânea  à  eventual  ineficácia  da  nomeação  ou  à 
insuficiência da garantia prestada pelo devedor.

O recorrente requereu a possibilidade da realização de penhora on line, uma 
vez que o art. 655, do CPC e o art. 11, da Lei de Execução Fiscal estabelecem a ordem preferencial 
de penhora, estando em primeiro lugar o dinheiro, além do que o novo art. 655-A do CPC dispõe 
que a referida penhora em dinheiro será feita preferencialmente por meio eletrônico. 

Embora assista  ao credor  o direito  à  satisfação de seu crédito,  é  preciso 
fincar que esta deve ser feita da maneira menos gravosa possível ao executado, pois há que se 
prezar pelo respeito ao preceito constitucional que assegura o direito à inviolabilidade.

A nomeação de bens  à  penhora  pelo  devedor  submete-se à  aceitação da 
Fazenda Pública, que pode recusar o bem indicado à penhora quando este não obedeceu à ordem 
legal prevista no art.  11 da LEF. Todavia, a recusa do bem oferecido à penhora, em virtude da 
inobservância da ordem de nomeação, depende da demonstração, pelo credor, de que a aceitação de 
tal bem pode acarretar-lhe prejuízo.

Há real  fundamento  na  decisão  atacada  quanto  a  recusa  da  Fazenda,  de 
modo que resta incabível, por ora, o deferimento da penhora "on line" sem a devida apreciação da 
recusa da medida.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ao 
presente recurso.

Intime-se  a  parte  agravada,  para,  querendo,  no  prazo  de  10  (dez)  dias, 
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responder ao agravo,  na forma do art.  527,  III,  do CPC. Oficie-se  ao Juiz  prolator  da decisão 
objurgada, a fim de que, em igual prazo, preste informações na forma do art.  527, I,  do citado 
diploma  legal.  Após  o  decurso  do  prazo,  com ou  sem resposta,  remetam-se  os  autos  à  douta 
Procuradoria de Justiça.

Publique-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2014.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                    Relator
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Ademais,  sustentou  que a  utilização do instituto  da penhora  on line não 
caracteriza ofensa ao princípio da menor onerosidade, ou favor debitoris, inscrito no art. 620 do 
CPC, uma vez que este princípio não se reveste de caráter absoluto, fazendo-se mister seja sua 
aplicação compatibilizada com o princípio da maior utilidade da execução para o credor, encartado 
no art. 612 do CPC. Nesse norte, deve-se prestigiar na execução a adoção de medidas voltadas à 
plena consecução do seu precípuo objeto, consistente na satisfação do direito do credor, máxime 
diante da prevalência do dinheiro na ordem legal de preferência para constrição judicial (art. 655, I, 
do CPC c/c art. 11 da Lei nº 6.830/80).

Muito embora o princípio da menor onerosidade discipline que o processo 
deve tramitar da forma menos onerosa para o executado, não se pode, em razão disso, desatender o 
fim maior do processo executivo, que é a satisfação do crédito de maneira célere e eficaz, não se 
esquecendo, ainda,  que o devedor responde com todos os seus bens presentes e  futuros para o 
cumprimento de suas obrigações (art. 591 do CPC). 

A interpretação sistemática do inciso I do artigo 655 com o caput do artigo 
655-A revela a desnecessidade de demonstração, pelo credor, do esgotamento das diligências para 
localização de bens do devedor passíveis de constrição, para o requerimento da penhora on line. 

O STJ tem entendimento firmado que após a entrada em vigor da Lei nº 
11.382/2006 não se exige mais a comprovação de esgotamento das vias extrajudiciais na busca de 
bens a serem penhorados para efetivação da penhora on line.

 Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO  –  EXECUÇÃO  FISCAL  –  PEDIDO  DE 
CONSTRIÇÃO  DE  ATIVOS  FINANCEIROS  REALIZADO  NA VIGÊNCIA DA LEI 
11.382/2006 – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS A FIM DE LOCALIZAÇÃO DE 
BENS DO EXECUTADO: DESNECESSIDADE – PREVALÊNCIA DA FINALIDADE 
PRECÍPUA DA EXECUÇÃO.1. Na hipótese dos autos, o pedido de constrição de ativos 
financeiros foi formulado após o advento da Lei 11.382/2006, o que impõe a observância 
do regime no qual a penhora on line pode ser deferida de plano, afastando-se a exigência de 
esgotamento  das  diligências  para  localização  de  bens  do  devedor,  conforme  sólida 
jurisprudência desta Corte.2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  Ag  1138725/SP,  Rel.  Ministra   ELIANA CALMON,  SEGUNDA TURMA, 
julgado em 18/08/2009, DJe 08/09/2009).

PROCESSUAL  CIVIL  –  EXECUÇÃO  FISCAL  –   BLOQUEIO  DE  ATIVOS 
FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – ARTIGOS 655 E 655-A DO 
CPC,  ALTERADOS  PELA  LEI  N.  11.382/06  -  DECISÃO  POSTERIOR  - 
APLICABILIDADE.1. A Lei n. 11.382, de 6 de dezembro de 2006, publicada em 7 de 
dezembro de 2006, alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições 
financeiras como bens preferenciais na ordem de penhora como se fossem dinheiro em 
espécie (artigo 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse por meio eletrônico (artigo 
655-A).2. A decisão de primeiro grau que indeferiu a medida foi proferida em 20 de abril 
de 2007, após o advento da Lei n. 11.382/06, assim tanto ela como o acórdão recorrido 
devem  ser  reformados  para  adequação  às  novas  regras  processuais.Recurso  especial 
provido.(REsp  1056246/RS,  Rel.  Ministro   HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 10/06/2008, DJe 23/06/2008).

PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. ARTS. 655 E 655-A DO CPC. ART. 185-A DO 
CTN. SISTEMA BACEN-JUD. PEDIDO REALIZADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA 
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DA LEI N. 11.382, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2006. PENHORA ENTENDIDA COMO 
MEDIDA  EXCEPCIONAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO  EXAURIMENTO  DE 
DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE BENS DE EXECUTADO. SÚMULA N. 7/STJ. NOVA 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ APLICÁVEL AOS PEDIDOS FEITOS NO PERÍODO DE 
VIGÊNCIA DA ALUDIDA LEI.  RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. A jurisprudência 
de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é firme no sentido de 
admitir a possibilidade de quebra do sigilo bancário (expedição de ofício ao Banco Central 
para obter informações acerca da existência de ativos financeiros do devedor), desde que 
esgotados todos os meios para localizar bens passíveis de penhora.2. Sobre o tema, esta 
Corte estabeleceu dois entendimentos, segundo a data em que foi requerida a penhora, se 
antes  ou  após  a  vigência  da  Lei  n.  11.382/2006.3.  A primeira,  aplicável  aos  pedidos 
formulados antes  da vigência da aludida lei,  no sentido de que a penhora pelo sistema 
Bacen-JUD  é  medida  excepcional,  cabível  apenas  quando  o  exeqüente  comprova  que 
exauriu as vias extrajudiciais de busca dos bens do executado. Na maioria desses julgados, 
o STJ assevera que discutir a comprovação desse exaurimento esbarra no óbice da Sumula 
n. 7/STJ.4. Por sua vez, a segunda solução, aplicável aos requerimentos realizados após a 
entrada em vigor da mencionada lei, é no sentido de que essa penhora não exige mais a 
comprovação de esgotamento de vias extrajudiciais de busca de bens a serem penhorados. 
O fundamento desse entendimento é justamente o fato de a Lei n.11.382/2006 equiparar os 
ativos financeiros a dinheiro em espécie.5. No caso em apreço, o Tribunal a quo indeferiu o 
pedido de penhora justamente porque a considerou como medida extrema, não tendo sido 
comprovada a realização  de  diligências  hábeis  a  encontrar  bens a  serem penhorados.6. 
Como o pedido foi realizado dentro do período de vigência da Lei n. 11.382/2006, aplica-se 
o  segundo  entendimento.7.  Recurso  especial  provido.(REsp  1101288/RS,  Rel.  Ministro 
BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  02/04/2009,  DJe 
20/04/2009)

Assim,  diante do requerimento do agravante da penhora de dinheiro em 
depósito  ou  aplicação  financeira  eventualmente  existente  em nome da  agravada, a  remessa  da 
requisição ao Banco Central mostra-se imperiosa, por se tratar de mecanismo trazido pela alteração 
legislativa para dar mais efetividade à execução. 
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