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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  CARTA  PRECATÓRIA
EXPEDIDA  NOS  AUTOS  DE  EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL  -  DECISÃO  PROFERIDA PELO  JUÍZO
DEPRECADO  -  TESE  RECURSAL  -  NULIDADE
ABSOLUTA  POR  INCOMPETÊNCIA  MATERIAL  -
DECLARAÇÃO DE VALIDADE DO BEM OBJETO DO ATO
DE  CONSTRIÇÃO  -  MATÉRIA  AFETA  AO  JUÍZO
DEPRECANTE  -  SÚMULA  N.º  46  DO  STJ  QUE
DISCIPLINA  A  ATUAÇÃO  DO  JUÍZO  DEPRECADO  -
JURISDIÇÃO  LIMITADA  À  ANÁLISE  DE  VÍCIOS  OU
DEFEITOS  DO  ATO  DE  PENHORA,  AVALIAÇÃO  E,
ALIENAÇÃO  DE  BENS  –  NULIDADE  ACOLHIDA  -
PREJUDICIALIDADE  DO  MÉRITO  DO  RECURSO  –
DECISÃO EM MANIFESTO CONFRONTO COM SÚMULA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -   INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO  557,  §  1º-A,  DO CPC -  PROVIMENTO  DO
AGRAVO. 

Sobre o tema em descortino, a súmula 46 do STJ1 é taxativa
ao limitar a competência do Juízo deprecado unicamente

1

NA EXECUÇÃO POR CARTA, OS EMBARGOS DO DEVEDOR SERÃO DECIDIDOS NO JUIZO DEPRECANTE,
SALVO  SE VERSAREM UNICAMENTE  VICIOS  OU DEFEITOS  DA PENHORA,  AVALIAÇÃO  OU ALIENAÇÃO  DOS
BENS. (Súmula 46, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/08/1992, DJ 24/08/1992, p. 13010)
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aos  vícios  ou  defeitos  da  penhora,  avaliação  ou
alienação de bens.

Há razão no inconformismo do apelante ao alegar  a
incompetência absoluta do Juízo  a quo  quando emitiu
juízo  de  valor  acerca  dos  questionamentos
apresentados pelo banco credor, nos limites estranhos
à sua jurisdição, dado que ao Juízo deprecado cabia,
tão-somente, decidir sobre eventuais vícios ou defeitos
da  penhora,  avaliação  consoante  dispõe  a  Súmula
46/STJ.

Considerando que a decisão agravada não se limitou à
avaliação,  alienação ou vício  no ato de constrição, a
competência  para  julgar  a  insuficiência  do  bem
penhorado  como  garantia  da  execução  é  do  juízo
deprecante. 

Na dicção do art.  248 do Código de Processo Civil2,
uma vez configurada a nulidade processual advinda de
decisão  proferida  por  juiz  incompetente,  reputam-se
sem nenhum efeito  todos os  atos subsequentes que
dela dependam.

Vistos etc,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Pan
S. A.  contra decisão proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Mista da Comarca de
Santa Rita, que, nos autos da Carta Precatória n.º 0000164-26.2015.815.0331,
expedida na Execução de Título Extrajudicial, em trâmite perante a 44.ª Vara
Cível da Comarca de São Paulo, movida em desfavor de  Companhia Usina
São João, Eduardo Ribeiro Coutinho, Gilberto Ribeiro Coutinho e Agrícola
Terra Nova Ltda, declarou a validade e eficácia do bem indicado à penhora
pelos executados para fins de cumprimento da referida carta precatória, com
base no princípio da menor onerosidade da execução (fls. 46/47).

Em suas razões, suscita a preliminar de nulidade da decisão
agravada face à incompetência do Juízo deprecado para apreciar a indicação
do imóvel ofertado à penhora pelos agravados, bem como por ter extrapolado
as atribuições delimitadas pelo Juízo deprecante.

Quanto  aos  aspectos  de  mérito,  afirma  ser  a  hipótese  de
reforma da decisão singular, pelo fato da aceitação ou recusa do bem indicado

2

 Art.  248 -   Anulado o  ato,  reputam-se de nenhum efeito  todos os subsequentes,  que dele
dependam;  todavia,  a  nulidade  de  uma  parte  do  ato  não  prejudicará  as  outras,  que  dela  sejam
independentes (CPC);
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à penhora pelos agravados ser uma prerrogativa do credor.  E, no presente
caso, houve a expressa discordância da aceitação desses bens por inúmeros
motivos,  notadamente,  a  impossibilidade  de  transferência  da  propriedade
Fazenda Maranhão, ante a ausência de georeferenciamento do imóvel rural.

Segue  postulando  o  deferimento  da  antecipação  da  tutela
recursal, face à existência do fumus boni iuris, consubstanciado nas inúmeras
ofensas à sua prerrogativa de credor em recusar o bem ofertado à penhora
pelos agravados. Por sua vez, o periculum in mora é evidente na medida em
que os agravados são devedores de vultosa quantia e integram o polo passivo
em diversas demandas executivas. 

E, acaso não deferida liminarmente a penhora com remoção
do  açúcar/cana/álcool  existente  na  Usina  São  João,  até  o  limite  da  dívida
executada, o Banco corre risco gravíssimo de não reaver o seu crédito.

Após outras digressões acerca da necessidade de concessão
de provimento de urgência, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela
recursal, a fim de que seja deferida penhora, com remoção, dos bens indicados
no agravo. Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma definitiva da
decisão atacada (fls. 02/18).

À inicial, foram juntados os documentos de fls. 02/637.

É o relatório.

Decido.

Preliminar  de  nulidade  absoluta  em  razão  da
incompetência do Juízo deprecado:

A preliminar enseja acolhimento.

Infere-se  dos  autos,  que  o  Banco  Pan  S.  A.  ingressou  com
Execução de Título Extrajudicial  no Juízo da 44.ª Vara da comarca de São
Paulo. Em consequência, foi expedida Carta Precatória para a 5ª Vara Mista da
Comarca de Santa Rita, para fins de citação dos executados e penhora em
caso de não pagamento, nos termos do § 2.º, do art. 745-A do CPC.

Após o regular cumprimento de tal determinação, os agravados
ofereceram a Fazenda Maranhão como bem à penhora sob o argumento de
que o imóvel já havia sido dado em garantia ao contrato objeto da lide. 
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Lavrados  os  autos  de  penhora,  com  observância  das
formalidades legais (fls. 199/200, 204/205, 208/209 e 211/212) foi realizada a
intimação da parte adversa. Invocando as prerrogativas do credor, o agravante
apresentou petição, discordando em relação ao bem penhorado e requerendo
a substituição do imóvel Fazenda Maranhão, por  açúcar/cana/álcool existente
na Usina São João, até o limite da dívida executada.

Analisando a questão, o Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de
Santa Rita proferiu decisão nos seguintes termos (fls. 46/47):

…No caso  em  análise  o  credor  pretende  a  penhora  e  a
remoção  da  produção,  o  que  obviamente  torna  o  ato
constritivo  judicial  mais  oneroso,  pois  impedirá  a
comercialização  do  produto  podendo  eventualmente
inviabilizar  a  atividade  econômica  dos  devedores  com
graves  consequências  sociais,  além  de  eventualmente
ocasionar  prejuízo  com  a  deterioração  do  produto
penhorado.

Além disso,  é  preciso  pontuar  que  o  bem indicado  pelos
devedores foi aceito pelo Banco exequente como garantia
contratual  da  dívida  firmada  sob  o  pálio  do  sistema  de
Financiamento  Imobiliário,  regulamentado  pela  Lei
9.514/1997  que  instituiu  a  alienação  fiduciária  de  coisa
imóvel  prevendo,  inclusive,  que,  em  caso  de  mora  do
fiduciante, é permitido, nos termos do art. 26, a consolidação
da propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Assim, considerando o princípio da menor onerosidade
(CPC, art. 620), exclusivamente para efeito de penhora
neste Juízo deprecado, entendo que o imóvel dado em
garantia  contratual  prepondera  sob  a  produção
agroindustrial  dos  devedores,  motivo  pelo  qual
considero  válida  e  eficaz  a  indicação  imobiliária  da
Fazenda Maranhão para cumprimento da presente carta
precatória.

Irresignado, o Banco interpôs o presente agravo  e  suscitou a
nulidade absoluta face à incompetência do Juízo deprecado  para apreciar a
indicação do imóvel ofertado à penhora pelos agravados, bem como por ter
extrapolado as atribuições delimitadas pelo Juízo deprecante.

Do teor da decisão em epígrafe, observo que o comando judicial
objeto do agravo ostenta, de fato, irregularidade processual concernente aos
limites de atuação do julgador em sede de cumprimento de carta precatória.

Isso  porque,  ao  declarar  válida  e  eficaz  a  indicação de bem
ofertado pelos agravados e, ao invocando o princípio da menor onerosidade da
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execução, rejeitar a penhora idealizada pelo agravante, a decisão agravada
transcendeu o que se pode entender como mero vício ou defeito de penhora. 

Assim  decidindo,  o  julgador  extrapolou  os  limites  de
competência do Juízo deprecante a quem realmente competia decidir sobre a
validade da penhora em face de direito do exequente e examinar a relação
jurídica de direito material discutida na demanda executiva. 

Sobre o tema em descortino, a súmula 46 do STJ é taxativa ao
limitar a competência do Juízo deprecado unicamente aos vícios ou defeitos
da penhora, avaliação ou alienação de bens, senão vejamos:

NA EXECUÇÃO POR CARTA,  OS EMBARGOS  DO
DEVEDOR  SERÃO  DECIDIDOS  NO  JUIZO
DEPRECANTE,  SALVO  SE  VERSAREM
UNICAMENTE VICIOS OU DEFEITOS DA PENHORA,
AVALIAÇÃO  OU  ALIENAÇÃO  DOS  BENS.  (Súmula
46,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  13/08/1992,  DJ
24/08/1992, p. 13010)

E, embora a matéria controvertida não tenha sido ventilada em
embargos do devedor, a ideia trazida súmula é a de fixar o âmbito e os limites
do  poder  de  decisão  do  magistrado  destinatário  das  cartas  precatórias
expedidas nas demandas executivas.

Logo,  há  razão  no  inconformismo  do  apelante  ao  alegar  a
incompetência absoluta do Juízo a quo quando emitiu juízo de valor acerca dos
questionamentos apresentados pelo banco credor, nos limites estranhos à sua
jurisdição,  dado  que  ao  Juízo  deprecado  cabia,  tão-somente,  decidir  sobre
eventuais vícios ou defeitos da penhora, avaliação consoante dispõe a Súmula
46/STJ.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou,
em recente julgado da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti, proferido no CC
135472, cujo teor a seguir transcrevo:

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  Nº  135.472  -  RS
(2014/0204563-1)  RELATORA:  MINISTRA  MARIA
ISABEL  GALLOTTI  SUSCITANTE:  CAMERA
AGROALIMENTOS  S.A  ADVOGADO:  ANAXIMENES
RAMOS  FAZENDA  E  OUTRO(S)  SUSCITADO:
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  RIO
GRANDE  DO  SUL  SUSCITADO:  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  INTERES:
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BANCO  MIZUHO  DO  BRASIL  S/A  ADVOGADO  :
BRUNO  ALEXANDRE  DEOLIVEIRA  GUTIERRES  E
OUTRO(S). DECISÃO{...}Ou seja, cada um dos Juízos
decidiu  questionamentos  apresentados  pelo  banco
credor nos limites da sua competência,  dado que ao
Juízo deprecado cabia, tão-somente, consoante dispõe
a  Súmula  46/STJ,  decidir  sobre  eventuais  vícios  ou
defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens,
o  que  foi  feito  em  relação  aos  bens  listados  pela
suscitante  e  a  ele  apresentados  nos  autos  da  carta
precatória.  Ao  decidir  sobre  as  questões  levantadas
antes do cumprimento da carta e que diziam respeito a
possíveis  vícios  dos  bens  nela  contidos,  sua
competência cessa, não cabendo mais a ele apreciar
questões outras, mesmo que relacionadas à penhora
por  ele  efetivada.  Já  ao  Juízo  deprecante  caberá
decidir  todas  as  demais  questões  relacionadas  à
execução, inclusive as que digam respeito à suficiência
da penhora realizada no Juízo deprecado, bem como
quanto  à  necessidade  de  reforço  ou  ampliação  da
penhora.  De  fato,  conforme  ressaltado  na  decisão
acima transcrita, as questões relacionadas à suficiência
da  penhora  realizada  no  Juízo  deprecado  são  de
competência do Juízo deprecante, ou seja, do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que, desse modo,
agiu dentro dos limites da sua competência, inexistindo,
pois,  conflito.  Em face  do  exposto,  não  conheço  do
presente  conflito  de  competência.  Comunique-se.
Publique-se.Brasília  (DF),  05  de  março  de  2015.
MINISTRA  MARIA  ISABEL  GALLOTTI  Relatora
(Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 16/03/2015)

Em idêntico rumo, cito os precedentes dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.  PENHORA
DEFERIDA  PELO  JUÍZO  DEPRECADO.  MATÉRIA.
IMPENHORABILIDADE.  COMPETÊNCIA.  Na
execução  por  carta,  a  competência  para  julgar  os
embargos  à  execução  é  do  juízo  deprecado quando
versem sobre vícios da penhora por ele determinada.
Hipótese em que os embargos à execução restringem-
se à impenhorabilidade do bem de família e avaliação.
Inteligência art. 747 do CPC e do parágrafo único do
art. 20 da LEF. Súmula nº 46 do STJ. Precedentes do
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TJRGS e STJ. Agravo de instrumento a que se nega
seguimento.3 

EXECUÇÃO.  Carta  precatória.  Exceção  de  pré-
executividade  oposta  pelo  executado  perante  o  juízo
deprecado, a fim de sustar o leilão. Alegação de vícios
na  penhora.  Descabimento.  A  competência  para
apreciação do pedido de desconstituição da penhora é
do  juízo  deprecante,  pois  dele  emanou  a  ordem de
constrição dos bens. Competência do juízo prolator da
r.  Decisão  agravada  limitada  aos  atos  deprecados,
quais  sejam  avaliação  e  praceamento  dos  imóveis
penhorados.  RECURSO  NÃO  PROVIDO  NESSA
PARTE.  EXECUÇÃO.  Carta  precatória.  Exceção  de
pré-executividade.  Alegação  de  vício  no  edital,  por
omissão  a  respeito  de  desmembramento  do  imóvel
penhorado. Executado que pretende seja feita menção
a matrícula de imóvel resultante do desmembramento
do bem levado a leilão.  Inadmissibilidade.  Edital  que
preenche os requisitos do artigo 686 do CPC. Os dois
imóveis  resultantes  do  desmembramento  do  imóvel
leiloado  não  foram  objeto  de  constrição.  RECURSO
NÃO PROVIDO NESSA PARTE.4 

PROCESSO  CIVIL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE.  PENHORA  E  ARREMATAÇÃO  DE
IMÓVEL  EFETUADA  POR  MEIO  DE  CARTA
PRECATÓRIA.  PLEITO  DE  NULIDADE
DIRECIONADO  APENAS  PARA  O  ATO  DE
EXPROPRIAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 747 DO CPC
E DA SÚMULA Nº 46 DO STJ.  COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITANTE. I. Ainda que a se trate de ação
anulatória é possível se aplicar ao caso as disposições
relativas  aos  embargos  na  execução  por  carta,  haja
vista viger “o princípio segundo o qual compete ao juízo
em que se praticou o ato executivo processar e julgar
as causas tendentes a desconstituí-lo. Assim o é para
os embargos à execução por carta (CPC, art.  747) e
para  os  embargos  de  terceiro  (CPC,  art.  1.049),
devendo-se  adotar  o  mesmo  princípio  quando  o  ato
executivo é atacado por ação autônoma, cuja natureza
e finalidade são idênticas às dos referidos embargos”

3TJRS;  AI  0111955-07.2015.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Vigésima  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Carlos

Eduardo Zietlow Duro; Julg. 07/04/2015; DJERS 10/04/2015;
4TJSP; AI 2214634-95.2014.8.26.0000; Ac. 8140108; Andradina; Décima Primeira Câmara de Direito Privado;

Rel. Des. Renato Rangel Desinano; Julg. 23/01/2015; DJESP 04/02/2015;
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(cc 40.102/rs). Precedentes do STJ; II. Nos termos do
art.  747  do  CPC “os  embargos  serão  oferecidos  no
juízo  deprecante  ou  no  juízo  deprecado,  mas  a
competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo
se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora,
avaliação ou alienação dos bens”;  III.  In casu, ressai
dos  autos  que  a  ação  declaratória  de  nulidade
(processo  nº  201385000226)  não  tem  por  escopo
invalidar a execução ou questionar o débito exequendo,
mas, apenas, anular o ato executivo de expropriação
do patrimônio pertencente à autora, este realizado por
meio de carta precatória,  pelo juízo suscitante, desta
forma, aplicando-se as disposições do art. 747 do CPC,
bem como o enunciado da Súmula nº 46 do STJ, é de
rigor reconhecer a competência para processar e julgar
a aludida ação como sendo do juízo de direito da 1ª
Vara Cível e criminal de tobias barreto, ora suscitante;
IV. Conflito de competência conhecido e provido, para
declarar a competência do juízo suscitante.5 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  VÍCIOS
OU  DEFEITOS  DA  PENHORA,  AVALIAÇÃO  OU
ALIENAÇÃO.  IMÓVEL  LOCALIZADO  NO  RIO  DE
JANEIRO.  COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO
PARA  APRECIAR  A  MATÉRIA  OBJETO  DESTE
RECURSO.  ARTS.  658  E  747  CPC.  1.  Quando  a
execução realiza-se por carta, ao juízo deprecante fica
renovada  a  competência  para  receber,  processar  e
julgar  os  embargos  do  devedor,  competindo  ao
deprecado  apreciar  os  embargos  quando.  Versarem
unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou
alienação dos bens. 1.1Inteligência dos artigos 658 e
747 do Código Buzaid. 2. No mesmo sentido, a Súmula
nº 46 do STJ. .Na execução por carta, os embargos do
devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se
versarem unicamente  vícios  ou  defeitos  da  penhora,
avaliação ou alienação dos bens.  3.  Precedente.  (...)
Em se cuidando de Execução por Carta Precatória, seu
efetivo cumprimento, no tocante aos atos de penhora,
avaliação e alienação, cuja realização a Lei impõe ao
Juízo deprecado, ocorre tão-somente após a expedição
da  carta  de  arrematação,  cabendo  ao  deprecante
realizar os atos posteriores, relativos ao pagamento ao
credor e à extinção da Execução. (...).. (CC 19.229/MG,

5TJSE;  CC  201400111489;  Ac.  3664/2015;  Tribunal  Pleno;  Relª  Juíza  Iolanda  Santos  Guimarães;  Julg.

11/03/2015; DJSE 16/03/2015;
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Rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ 21/03/2005, p. 211).
4. Recurso improvido.6 

Logo, considerando que a decisão agravada não se limitou à
avaliação, alienação ou vício no ato de constrição, a competência para julgar a
insuficiência  do  bem  penhorado  como  garantia  da  execução  é  do  juízo
deprecante. 

Com efeito, na dicção do art. 248 do Código de Processo Civil7,
uma vez configurada a nulidade processual advinda de decisão proferida por
juiz incompetente, reputam-se sem nenhum efeito todos os atos subsequentes
que dela dependam.

Dessarte,  imperioso  se  faz  a  anulação  de  todos  os  atos
processuais  praticados,  a  partir  da  fls.194/195,  ficando,  pois,  prejudicada  a
apreciação das razões do agravo de instrumento sobre a pertinência ou não,
de substituição do bem penhorado.

Destarte, verificando que o veredicto de primeiro grau encontra-se
em confronto com súmula 46 do Superior Tribunal de Justiça, tem lugar, na
espécie,  o  julgamento  singular  previsto  no  art.  557,  §  1º-A,  do  Código  de
Processo Civil cuja redação assim dispõe:

Art.  557 - O relator  negará seguimento a recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

§  1o-A  -   Se  a  decisão  recorrida  estiver  em
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar  provimento  ao  recurso.  (Incluído  pela  Lei  nº
9.756, de 17.12.1998)

Isso posto, com supedâneo no artigo 557, § 1º-A, do CPC e
prescindindo,  assim,  da  apreciação  do  recurso  pelo  Órgão  fracionário,
ACOLHO A PRELIMINAR  DE NULIDADE ABSOLUTA SUSCITADA PELO
AGRAVANTE, tornando  sem  efeito a  decisão  atacada  para  determinar  o

6(TJDF;  Rec  2014.00.2.012214-0;  Ac.  817.182;  Quinta  Turma  Cível;  Rel.  Des.  João  Egmont;  DJDFTE

15/09/2014; Pág. 135); 
7 Art. 248 -  Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam;
todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes (CPC);
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regular  prosseguimento  da  carta  precatória,  ficando,  pois,  prejudicada  a
apreciação de matéria de mérito do recurso.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 14 de abril de 2015.

       Juiz Ricardo Vital de Almeida
                                                                                 RELATOR
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