
 

DECISÃO 

Trata-se de execução de título extrajudicial movida pela UNIÃO em face do FRANCISCO ALÍPIO NEVES, ex-prefeito do Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, 
lastreada em acórdão exarado pelo Tribunal de Contas da União (Processo TC n° 026.348/2015-2), em face de débito e multa imposto no julgamento das contas de recursos 
repassados no âmbito do projeto "São João Antecipado", oriundo do Convênio n.º 764/2010 firmado entre o Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB e o então Ministério 
do Turismo, cujo objeto era incentivar o turismo nos dias 12/6/2010 e 13/6/2010.

De forma acautelatória, a exequente pleiteia, antes da citação do executado, o bloqueio liminar, de dinheiro em espécie, em depósitos ou ativos financeiros em contas 
bancárias de titularidade do executado, até o valor indicado na execução, e sua posterior conversão em penhora. 

É o breve relato. Decido.

O pedido de imediata constrição de ativos financeiros fundamenta-se no art. 854, caput, do CPC/2015, que possui o seguinte teor:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar 
ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 
indisponibilidade ao valor indicado na execução". (grifei)

Muito embora o dispositivo tenha mencionado a "ciência prévia" do executado de forma genérica, sem alusão específica à citação, reputo não haver óbice a que se aplique a 
essa circunstância, em face do poder geral de cautela, na forma do art. 297 do CPC.

Assim, pode também a citação ser precedida pela indisponibilidade solicitada pela exequente.

Registre-se que, mesmo na vigência do CPC/73, essa prática já era adotada de forma preventiva quando demonstrada, pelo exequente, a presença dos pressupostos de 
concessão da medida cautelar (TRF5 - Segunda Turma, AG nº 00408567320134050000, Rel. Desembargador Federal Vladimir Carvalho, DJe 24/10/2014).

Destarte, o advento do art. 854, caput, do CPC, somado à previsão de que o depósito e a penhora recairão, preferencialmente e prioritariamente, sobre quantias em dinheiro 
em espécie ou mantidas em instituição financeira (CPC, art. 835, I, § 1º), autoriza a conclusão de que a eficácia dessas medidas pode ser assegurada pela indisponibilidade 
prévia desses ativos financeiros.

Na hipótese, a inicial foi instruída com o título executivo e prova da notificação do devedor, do não pagamento ou garantia do débito (id. 4058203.9800819), estando presentes 
os pressupostos para seu acolhimento.

Nessa ordem de considerações:

a) defiro o pedido de indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da parte executada, via sistema Sisbajud, até o limite do valor total da execução;

b) cumprida a diligência, se constatado que recaiu sobre valores irrisórios ou excedentes ao crédito exequendo, proceda-se, de imediato, à liberação das quantias 
irrisórias/excessivas;

c) em seguida, cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 239.384,76 (duzentos e trinta e nove mil, trezentos e 
oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, estes devidos no importe de 10% (dez por cento) do débito 
executado (arts. 827, caput, e 829, do CPC/15);

d) no mesmo ato, cientifique-se o requerido para que tenha ciência da indisponibilidade realizada e, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual 
impenhorabilidade ou excesso da quantia atingida (art. 854, § 3º, I e II, do CPC);

e) no caso de integral cumprimento da obrigação no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC) ou então majorada até 20% em 
caso de rejeição dos embargos opostos ou na hipótese de que a execução se revele trabalhosa (art. 827, §2º, do CPC); 

f) inexistindo pagamento no prazo assinalado, caso o valor porventura indisponibilizado nos termos do alínea "a" seja insuficiente para saldar a integralidade da dívida, 
acrescida de custas e honorários, que seja intimada a informar quais são e onde se encontram os bens sujeitos à execução sob pena de multa de até 20% sobre o valor do 
crédito em execução (art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC);

g) defiro, ainda, que na hipótese de não ser encontrada a parte executada para a concretização dos atos de citação, seja procedido de imediato arresto executivo em bens[1], 
tantos quantos bastem para garantir o valor da execução (art. 830 do CPC), com a subsequente citação norteada nos moldes do art. 830, § 1º, do CPC. 

Com a resposta, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Monteiro/ PB, conforme data de validação.

 
[ASSINADO ELETRONICAMENTE] 

Juiz Federal 
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