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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  PENHORA.  BEM  ALIENADO 
FIDUCIARIAMENTE.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES 
DO  STJ.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  ATACADA. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  DO  CPC.  SEGUIMENTO 
NEGADO.

“O STJ já firmou o entendimento de que não pode ser objeto 
de  penhora  na  execução  fiscal  os  bens  alienados 
fiduciariamente,  uma  vez  que  eles  pertencem  ao  credor-
fiduciário,  e  não  ao  devedor-executado.  3.  Recurso  especial 
improvido. (REsp 626.999/SC, Rel.  Ministro JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, 
DJ 08/02/2007, p. 315)”

- Nos termos do artigo 557, caput, do CPC, “o Relator negará 
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, ou ainda, 
em  confronto  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo 
Tribunal ou de Tribunal Superior, dispensando que o recurso 
seja julgado no colegiado”. Por sua vez, a Súmula 253, do STJ, 
consagra  que  “o  art.  557  do  CPC,  que  autoriza  o  relator  a 
decidir o recurso, alcança o reexame necessário”.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Município  de 
Cabedelo, contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cabedelo, que acolheu 
os embargos de terceiro,  por considerar a impossibilidade da penhora do imóvel 
objeto  da  execução  fiscal,  tendo  em vista  que possui  alienação  fiduciária  junto  a 
Caixa Econômica Federal.



Apela da decisão o recorrente, sustentando que “ não há que se 
falar em impossibilidade de penhora do bem imóvel objeto de execução fiscal que 
é  alienado  fiduciariamente,  haja  vista  que  o  fato  imóvel  está  penhorado,  não 
impede o fiduciário de consolidar a propriedade resolúvel do bem em seu nome, 
caso o fiduciante incorra em mora.”

Nesses  termos,  requer  a  reforma  da  decisão  para  que  se 
mantenha a penhora no imóvel objeto da execução e, alternativamente, para que seja 
mantida  a  penhora  apenas  sobre  os  direitos  do  fiduciante,  bem  como  ataca  a 
condenação em honorários advocatícios, pugnado pela minoração para 0,5% sobre o 
valor da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões (fl. 46v).

O Ministério Público não opinou no feito. (fls. 52/54)

É o que importa relatar. Decido.

Não merece censura a decisão recorrida.

Analisando  detidamente  os  autos,  observa-se  que  o  negócio 
entabulado entre a recorrida e o executado foi realizado em setembro de 2007 (fl. 22) 
e a penhora levada a efeito pela Edilidade ocorreu em maio de 2011 (fl. 24)

Nesse trilhar, não há nos autos da execução qualquer notícia de 
existência  de  declaração  de  fraude  à  execução  a  dar  guarida  a  manutenção  da 
penhora,  portanto,  não  se  pode,  como  busca  o  recorrente,  acolher  o  pedido  de 
penhora  no  imóvel  discutido,  se  este  já  se  encontra  alienado  fiduciariamente  à 
recorrida, in casu, Caixa Econômica Federal.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em 
reconhecer  a  impossibilidade  da  realização  da  penhora  perseguida.  Nessa  linha, 
destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  VIOLAÇÃO 
DO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO-OCORRÊNCIA.  EXECUÇÃO 
FISCAL.  PENHORA.  BEM  ALIENADO 
FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. Não há por que falar em violação do art. 535 do CPC nas 
hipóteses em que o acórdão recorrido, integrado pelo julgado 
proferido  nos  embargos  de  declaração  dirime,  de  forma 
expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas 
razões recursais. 2. O STJ já firmou o entendimento de que 



não pode ser  objeto de penhora na execução fiscal  os bens 
alienados  fiduciariamente,  uma vez  que  eles  pertencem  ao 
credor-fiduciário,  e  não  ao  devedor-executado.  3.  Recurso 
especial  improvido. (REsp  626.999/SC,  Rel.  Ministro  JOÃO 
OTÁVIO  DE  NORONHA,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em 
12/12/2006, DJ 08/02/2007, p. 315)

PROCESSUAL  CIVIL  –  AGRAVO  REGIMENTAL   - 
EXECUÇÃO  FISCAL  –  BEM  ALIENADO 
FIDUCIARIAMENTE  –  IMPENHORABILIDADE  – 
PRECEDENTES. - Os bens alienados fiduciariamente, por não 
pertencerem ao devedor-executado mas ao credor fiduciário, 
não  podem  ser  objeto  de  penhora  na  execução  fiscal.  -  A 
questão trazida pela Fazenda Nacional no agravo regimental 
não foi tema discutido pelo eg. Tribunal de origem. - Agravo 
regimental improvido.  (AgRg no Ag 722.584/SP, Rel. Ministro 
FRANCISCO  PEÇANHA  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA, 
julgado em 28/03/2006, DJ 15/05/2006, p. 190)

PROCESSUAL  CIVIL  –  EXECUÇÃO  FISCAL  –  BEM 
ALIENADO  FIDUCIARIAMENTE  – 
IMPENHORABILIDADE  –  PRECEDENTES.  1.  "Os  bens 
alienados fiduciariamente por não pertencerem ao devedor-
executado, mas ao credor fiduciário, não podem ser objeto de 
penhora na execução fiscal"(REsp nº 232.550/SP, Rel. Ministro 
Francisco  Peçanha  Martins,  DJU  de  18.02.02).  2.  Recurso 
especial improvido. (REsp 657.905/SE, Rel. Ministro CASTRO 
MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  25/10/2005,  DJ 
14/11/2005, p. 255)

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CÉDULA  DE 
CRÉDITO  COM  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA. 
IMPENHORABILIDADE.  DECRETO-LEI  911/69. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. I - Os bens alienados 
fiduciariamente por não pertencerem ao devedor-executado, 
mas  à  instituição  financeira  que  lhe  proporcionou  as 
condições  necessárias  para  o  financiamento  do  veículo 
automotor não adimplido, não pode ser objeto de penhora na 
execução  fiscal.  II  -  A  cédula  de  crédito  com  alienação 
fiduciária  não  se  confunde  com  os  créditos  que  gozam  de 
garantia  real  ou  pessoal,  os  quais,  não  gozam  de  primazia 
frente  aos  créditos  tributários,  visto  que,  a  transação  que 
aquele envolve "não institui ônus real de garantia, mas opera 



a própria transmissão resolúvel do direito de propriedade." III 
-  Recurso Especial  a que se dá provimento,  para excluir  da 
penhora o bem indevidamente constrito. (REsp 214.763/SP, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 
15/08/2000, DJ 18/09/2000, p. 121)

Quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, 
não merece prosperar, tendo em vista que o patamar fixado na decisão hostilizada e 
amolda ao caso em análise.

Nessa  ordem  de  coisas,  nenhum  reparo  merece  a  douta 
sentença hostilizada, que julgou procedente os embargos de terceiro apresentados 
pelo recorrido e assim anulou a penhora descrita.

Por  fim,  prescreve  o  art.  557,  caput,  do  CPC  que  o  Relator 
negará seguimento a recurso manifestamente improcedente, inadmissível, ou ainda, 
em confronto com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou de Tribunal 
Superior, dispensando que o recurso seja julgado no colegiado.

Em razão das considerações acima tecidas, com fulcro no artigo 
557, caput,  do CPC, nego seguimento ao recurso, mantendo incólume a sentença 
vergastada. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 30 de julho de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
        Juiz Convocado


