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AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA 
ON  LINE  EM  EXECUÇÃO  FISCAL.  AUSÊNCIA  DE  PRÉVIA 
INTIMAÇÃO DA FAZENDA SOBRE A RETIRADA DA CONSTRIÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO 
PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS 
GRIEF.  FUNDAMENTO  DA  IMPENHORABILIDADE  DE 
VECIMENTOS NÃO DERRUÍDA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISÓRIO  DE  1º 
GRAU. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. 

-  Diante  de  um  fato  excepcional  de  constrição  de  verba  alimentar,  é 
desproporcional e irrazoável anular a decisão única e exclusivamente com base 
na  ausência  de  intimação  prévia  da  fazenda,  uma  vez  que  nenhum efetivo 
prejuízo foi demonstrado.

- Em nenhum momento a edilidade ataca o mérito da monocrática  hostilizada, 
ou seja, a municipalidade não se contrapõe ao fundamento do decisum - de que 
são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, os 
benefícios  do  INSS  de  caráter  alimentar  -,  se  limitando  a  arguir  vício 
meramente processual sem a efetiva demonstração do prejuízo.  

-  AGRAVO  DE  INTRUMENTO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  
EXTRAJUDICIAL.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  DECISÃO  POR  
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REJEITADA. PENHORA ON LINE. BLOQUEIO  
DE  30%  DOS  VENCIMENTOS  DA  EXECUTADA.  VERBA  SALARIAL.  
DESBLOQUEIO. INTELIGÊNCIA DO ART.  469,  IV DO CPC. LIMITE DE  
30%. IMPOSSIBILIDADE. A ciência da penhora, mesmo que tardia, através  
da certidão de intimação sobre a juntada de ofícios relacionados ao ato de  
constrição, quando somada à insurgência recursal contra a penhora realizada,  
supre a irregularidade por ausência de intimação do referido ato, tendo em  
vista a inexistência de prejuízo à requerida.  Necessário que se reconheça a  
natureza salarial da totalidade das verbas recebidas pela agravante, de modo  
que se afiguram absolutamente impenhoráveis, consoante disposto no art. 649,



 inciso IV, do CPC, não havendo que se falar em limitação a 30% do valor da  
remuneração,  uma vez  que  tal  hipótese  se  aplica  tão  somente  no  caso  de  
empréstimo bancário com previsão de débito em conta, em virtude da própria  
essência do contrato de mútuo, o que não é o caso dos autos. 
(TJMG; AI 1.0479.10.012466-4/001; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 05/08/2014; DJEMG 
11/08/2014)

-  PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  
RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  NOMEAÇÃO  DE  BEM  À  
PENHORA. ORDEM LEGAL. ART. 11 DA LEF.  PENHORA PELO SISTEMA  
BACEN-JUD.  POSSIBILIDADE.  INTIMAÇÃO  FEITA  EM  NOME  DE  
ADVOGADO  DISTINTO  AO  DO  SOLICITADO.  AUSÊNCIA  DE  
PREJUÍZO.PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
1. A jurisprudência desta Corte, em homenagem ao princípio pas de nullité  
sans  grief,  firmou  entendimento  no  sentido  de  que  a  parte,  ao  requerer  o  
reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido.
2. Na hipótese, ainda que se tenha admitido ser irregular a intimação, a Corte  
de origem considerou que o autor não demonstrou o efetivo prejuízo, tendo em  
vista que exerceu efetivamente seu direito de defesa, por meio da interposição  
do recurso cabível.
3. A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora  
da ordem legal  insculpida no art.  11 da  Lei  6.830/80,  pois  o  princípio  da  
menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 620 do CPC, tem de estar  
em equilíbrio com a satisfação do credor.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1338515/RS,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 28/03/2014)

VISTOS.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  pelo Município  de  João 
Pessoa, em  desfavor  da  decisão  (fls.  77)  que  deferiu  o  pedido  de  levantamento  de  valores 
bloqueados através de penhora on line, sob o fundamento de que são impenhoráveis, nos termos do 
art. 649, IV, do Código de Processo Civil, benefícios do INSS de caráter alimentar.   

Em suas razões, o recorrente aduz a necessidade de intimação pessoal do ato de 
retirada  da  penhora  e  levantamento  de  valores  perseguidos  em  execução  fiscal,  sob  pena  de 
nulidade da decisão.

Assim, requer o provimento da irresignação, para que seja considerado nulo o 
ato judicial questionado.

Informações do juízo de 1º grau – fls. 106.

Contrarrazões não apresentadas – conforme certidão de fls. 98.

Instado  a  manifestar-se,  o  Ministério  Público  ponderou  não  ser  o  caso  de 
pronunciamento – fls. 99/101.

É o breve relatório. 
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DECIDO.

O caso  é  de  fácil  deslinde,  restringindo-se em averiguar  se  da ausência  de 
intimação prévia da retirada da penhora houve prejuízos à recorrente.

Após detida análise do instrumento, não se verifica a demonstração de prejuízo 
à Fazenda Pública, que apenas se limitou a descrever uma falha processual de nulidade relativa, 
sem, contudo, apontar ato ou prova capaz de modificar o mérito do decisório.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  
NULIDADE  PROCESSUAL  NÃO  CONFIGURADA.  AUSÊNCIA  DE  
COMPROVAÇÃO  DE  PREJUÍZO.  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  INADMISSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA 
SÚMULA  N.  7/STJ.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL  NÃO  
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1.  Em  regra,  a  declaração  de  nulidade  dos  atos  processuais  depende  da  
comprovação da existência de prejuízo à parte. Dessa forma, a inobservância  
do  disposto  no  art.  431-A do  CPC (ciência  às  partes  de  data  e  local  da  
realização da perícia) não implica necessariamente nulidade da perícia,  se  
não ficar demonstrado prejuízo à parte interessada. Precedentes.
2.  O  recurso  especial  não  comporta  o  exame  de  questões  que  impliquem  
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3.  No  caso  concreto,  o  Tribunal  de  origem  concluiu  que  a  ausência  de  
intimação da data de realização da perícia não trouxe prejuízo à parte, tendo  
em vista que o exame pericial envolveu somente a análise de documentos dos  
autos e que as partes puderam se manifestar após a apresentação do laudo.  
Alterar esse entendimento demandaria a reavaliação das provas produzidas, o  
que é vedado em recurso especial.
4. A incidência da referida súmula também obsta o conhecimento do recurso  
especial  pela  alínea  "c"  do  permissivo  constitucional,  consoante  a  
jurisprudência desta Corte.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1134998/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 
TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 03/04/2014) 

Com  efeito,  em  nenhum  momento  se  ataca  o  mérito  da  monocrática 
hostilizada, ou seja, a municipalidade não se contrapõe ao fundamento do  decisum - de que são 
impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, os benefícios do INSS de 
caráter alimentar.  

Ora,  anular  a  decisão  única  e  exclusivamente  com  base  na  ausência  de 
intimação prévia do ato judicial não me parece a saída mais razoável e proporcional para o caso, 
uma vez que estamos diante de um fato excepcionalíssimo de constrição de verba alimentar. Veja-se 
decisão semelhante:  

AGRAVO  DE  INTRUMENTO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  
EXTRAJUDICIAL.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  DECISÃO  POR  
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REJEITADA. PENHORA ON LINE. BLOQUEIO  
DE  30%  DOS  VENCIMENTOS  DA  EXECUTADA.  VERBA  SALARIAL.  
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DESBLOQUEIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 469, IV DO CPC. LIMITE DE  
30%. IMPOSSIBILIDADE. A ciência da penhora, mesmo que tardia, através  
da certidão de intimação sobre a juntada de ofícios relacionados ao ato de  
constrição, quando somada à insurgência recursal contra a penhora realizada,  
supre a irregularidade por ausência de intimação do referido ato, tendo em  
vista a inexistência de prejuízo à requerida. Necessário que se reconheça a  
natureza salarial da totalidade das verbas recebidas pela agravante, de modo  
que se afiguram absolutamente impenhoráveis, consoante disposto no art. 649,  
inciso IV, do CPC, não havendo que se falar em limitação a 30% do valor da  
remuneração,  uma vez  que  tal  hipótese  se  aplica  tão  somente  no  caso  de  
empréstimo bancário com previsão de débito em conta, em virtude da própria  
essência do contrato de mútuo, o que não é o caso dos autos. 
(TJMG; AI 1.0479.10.012466-4/001; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 05/08/2014; DJEMG 
11/08/2014)

Caberia à parte recorrente, além de apontar o vício processual da intimação, 
demonstrar de forma cabal que possui elemento probatório e/ou jurídico a derruir os fundamentos 
do magistrado de 1º grau, sob pena de ver convalidado o ato, pois sem a demonstração do prejuízo 
não há que se falar em nulidade, in verbis:

 
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
NULIDADE PROCESSUAL. ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO  
DO CREDOR HIPOTECÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXECUTADA.  
INTIMAÇÃO  DAS  DATAS  DAS  HASTAS.  NÃO  IMPUGANÇÃO  DA  
AVALIAÇÃO DO BEM ATÉ PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO. LEI N.  
6.83090,  ART.  13,  §3º.  NULIDADE  INEXISTENTE.  PUBLICAÇÃO  DO  
EDITAL DE LEILÃO EM JORNAL DE AMPLA CIRCULAÇÃO. EXIGÊNCIA  
NÃO PREVISTA NO ARTIGO 22 DA LEF. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO  
EXECUTADO  DA  DESIGNAÇÃO  DO  LEILÃO.  SATISFATÓRIA  A  
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES STJ. ART. 687, § 5º, DO CPC.  
RECURSO  IMPROVIDO.  Verifica-se  a  ausência  de  legitimidade  ativa  da  
agravante  em invocar  nulidade  da arrematação,  em razão  da  ausência  de  
intimação do credor hipotecário (banco general motors s. A. E general motors  
do Brasil  ltda) acerca dos leilões designados nos autos da execução fiscal.  
Somente o credor com ônus reais pode requerer tal nulidade, na medida em  
que seria o prejudicado pela deficiência formal do processo. Conforme bem  
salientou a decisão agravada, dá conta de que tendo se defendido por meio de  
embargos,  os  quais  restaram rejeitados,  por  intempestivos,  o  representante  
legal  da  devedora,  no decorrer  da presente  execução,  se  viu  pessoalmente  
intimado tanto da penhora sobre o bem levado a hasta, quanto das datas para  
alienação judicial. (fls. 201 e verso). Dessa maneira, verifico que a empresa  
executada restou pessoalmente intimada da decisão que designou as datas do  
leilão, e por tal motivo, afasto a arguição de qualquer nulidade quanto à sua  
intimação, pois demonstra que tinha pleno conhecimento do ato de alienação  
do  bem  constrito.  No  caso,  a  penhora,  em  substituição,  foi  realizada  em  
outubro  de  2010  (fls.  131)  e,  em  fevereiro  de  2011  (fls.  139),  nomeou-se  
depositário o representante legal da empresa executada, intimando-o de tal  
ato, sendo em 21/02/2011 realizada a avaliação do imóvel (fl. 140). Embora  
inexista regular intimação tanto da avaliação (fls. 140), quanto da reavaliação  
da penhora (fls.  147/148),  dispõe a Lei nº 6.830/90, que o executado pode  
impugnar a avaliação até antes de publicado o edital de leilão, nos termos do  
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artigo  13,  §1º.  Intimado  o  representante  legal  da  empresa  executada  em  
31/07/2013 (fls. 152), do 1º e 2º leilão designados para os dias 24/09/2013 e  
08/10/2013 (fls. 149), e publicado o edital do leilão em 26/08/2013 (fls. 150),  
não ofereceu a impugnação prevista pelo artigo 13, §1º, Lei nº 6.830/1980.  
Apenas  em  24/10/2013  (fls.  186),  insurge-se  a  executada  em  face  da  
arrematação ocorrida em 2º leilão,  cuja decisão é objeto deste agravo, de  
modo que a ausência de intimação da agravante configura nulidade relativa,  
que  se  exige  a  demonstração  de  prejuízo  não  demonstrada  nos  autos.  
Entendo correta a decisão agravada, não havendo que se falar em nulidade. 
No que tange à insurgência  quanto à ausência  de publicação do edital  de  
leilão em jornal de ampla circulação, trata-se de exigência não prevista no  
artigo 22 da LEF, que, diante do caráter especial, prevalece sobre o código de  
processo civil, sendo, no presente caso, satisfatória a publicação apenas em  
órgão oficial. Quanto à ausência de intimação do cônjuge do executado sobre  
a  realização  de  hasta  pública,  o  colendo  Superior  Tribunal  de  justiça  já  
expressou  entendimento  no  sentido  de  que  o  art.  687,  §  5º,  do  código  de  
processo  civil  somente  exige  a  intimação  do  devedor  executado,  não  se  
exigindo, para a validade do ato, a intimação do cônjuge. Dessa forma, torna-
se desnecessária a intimação dos condôminos da data da realização da hasta  
pública.  Ademais,  o  representante  legal  da executada e  seu  cônjuge  foram  
regularmente intimados da penhora do imóvel (fls. 139). O prosseguimento da  
execução  pelo  modo  menos  gravoso  ao  devedor  não  pode  ir  ao  ponto  de  
inviabilizar  a  satisfação  do  crédito  (art.  620  e  612,  cpc).  Agravo  de  
instrumento improvido. 
(TRF 3ª R.; AI 0000063-15.2014.4.03.0000; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Nobre; 
Julg. 07/08/2014; DEJF 21/08/2014; Pág. 981)

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  
CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS IRRELEVANTES. MATÉRIA  
APRECIADA  NO  JULGAMENTO  DE  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  PRECLUSÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  NOVA 
DISCUSSÃO.  TRÂNSITO EM JULGADO.  EMBARGOS PROTELATÓRIOS.  
CUMULAÇÃO  DE  PENALIDADES.  IMPOSSIBILIDADE.  REFORMA 
PARCIAL DA SENTENÇA. Na linha do posicionamento do Colendo STJ: "só  
haverá nulidade por cerceamento de defesa, nos termos do art. 398 do CPC,  
se  demonstrado  prejuízo  decorrente  de  ter  o  órgão  julgador  baseado  a  
decisão diretamente nos documentos não contraditados" (RESP 919.243/SP,  
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 07/05/2007).. Tendo em vista  
que  os  documentos  apresentados  pela  parte  Embargada  foram  
completamente  irrelevantes  para  o  desate  da  controvérsia,  inexiste  
cerceamento de defesa pela ausência de vista à parte Embargante. Não se  
admite a rediscussão, através de embargos à execução, de matéria apreciada  
em  exceção  de  pré-executividade,  cuja  decisão  transitou  livremente  em  
julgado. A penalidade prevista no art. 740, parágrafo único, do CPC, não pode  
ser cumulada com as multas estatuídas no art. 538, parágrafo único, e art. 18,  
ambos do CPC. Recurso provido em parte. 
(TJMG; APCV 1.0105.13.007762-8/001; Relª Desª Ana Paula Caixeta; Julg. 14/08/2014; 
DJEMG 21/08/2014)

O Superior Tribunal de Justiça é firme sobre a necessidade de demonstração 
EFETIVA do prejuízo:
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PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  
RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  NOMEAÇÃO  DE  BEM  À  
PENHORA. ORDEM LEGAL. ART. 11 DA LEF.  PENHORA PELO SISTEMA  
BACEN-JUD.  POSSIBILIDADE.  INTIMAÇÃO  FEITA  EM  NOME  DE  
ADVOGADO DISTINTO AO DO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.  
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
1. A jurisprudência desta Corte, em homenagem ao princípio pas de nullité  
sans  grief,  firmou  entendimento  no  sentido  de  que  a  parte,  ao  requerer  o  
reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido.
2. Na hipótese, ainda que se tenha admitido ser irregular a intimação, a Corte  
de origem considerou que o autor não demonstrou o efetivo prejuízo, tendo em  
vista que exerceu efetivamente seu direito de defesa, por meio da interposição  
do recurso cabível.
3. A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora  
da ordem legal  insculpida no art.  11 da Lei  6.830/80,  pois  o  princípio  da  
menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 620 do CPC, tem de estar  
em equilíbrio com a satisfação do credor.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1338515/RS,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 28/03/2014)  

Com essas considerações,  NEGO PROVIMENTO ao recurso instrumental, 
para manter a decisão de 1º grau em todos os seus termos.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

Des. José Ricardo Porto
        RELATOR

J/11R07
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