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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2234142-22.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PATOS 
DIESEL LTDA., MARCELO PIRES FERREIRA, FÁTIMA PRADO FERREIRA e 
MARCELLE PRADO FERREIRA, é agravado BANCO MERCEDES-BENZ DO 
BRASIL S/A.

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO 
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.

São Paulo, 15 de março de 2018

MARCONDES D'ANGELO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso de Agravo de Instrumento: 2234142-22.2017.8.26.0000.
Comarca: São Paulo  Foro Central Cível.
04ª Vara Cível.
Processo nº: 1012385-03.2013.8.26.0100.
Prolator ( a ) : Juíza Carolina Pereira de Castro.
Agravante ( s ): Patos Diesel Limitada, Marcelo Pires Ferreira, 
Fátima Prado Ferreira e Marcelle Prado Ferreira.
Agravado ( s ): Banco  Mercedes-Benz do Brasil Sociedade Anônima.

                                                           VOTO Nº 42.809/2018.

RECURSO  AGRAVO DE INSTRUMENTO  BEM MÓVEL  
CONCESSÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

 LEI FERRARI  EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. Penhora de bem imóvel de propriedade dos 
executados. Alegação de indisponibilidade do bem penhorado, 
tendo em vista pendência de dívida tributária. Pleito de 
cancelamento de leilão. Descabimento. Admissível a penhora 
sobre bem objeto de dívida tributária. Crédito tributário que 
deverá ser oportunamente resguardado, observando-se o 
montante obtido com a alienação do imóvel objeto da constrição. 
Acolhida do pleito para expedição de ofício à Fazenda Pública 
para ciência acerca da execução. Decisão parcialmente 
reformada. Recurso de agravo em parte provido para expedição 
de ofício à Fazenda Pública, indeferido pleito de cancelamento 
de leilão de imóvel penhorado.

                        Vistos.

Cuida-se de Agravo de 
Instrumento com pedido liminar interposto por PATOS DIESEL 
LIMITADA e OUTROS contra a decisão de folhas 653/655, 
complementada pela decisão de folha 685, proferida em ação de 
execução de título extrajudicial ( fundada em cédula de crédito 
bancário para aquisição de veículo ), movida por BANCO 
MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de 
cancelamento da hasta pública para leilão do bem imóvel dos 
agravantes, sob o fundamento de que a indisponibilidade decretada 
em decorrência da penhora levada a efeito pela Fazenda Pública não 
impede a penhora e a alienação do bem, desde que resguardados os 
valores pertinentes ao crédito fazendário.
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Insurgem-se os agravantes 
alegando que a decisão contraria os artigos 184, 185-A e 186 do 
CTN. Aduzem que tramita em face deles ação cautelar fiscal, perante 
a Comarca de Patos de Minas, ajuizada pela Fazenda Nacional, na 
qual foi deferida a indisponibilidade dos seus bens, inclusive do bem 
penhorado pelo agravado, razão pela qual foi requerido o 
cancelamento da hasta pública. Salientam que o crédito tributário 
prefere a qualquer outro, independentemente da natureza ou da 
anterioridade, ressalvados os decorrentes de crédito trabalhista. 
Afirmam que o valor do crédito tributário é muito superior ao valor do 
bem, de modo nada remanescerá para a satisfação da presente 
execução. Requerem a concessão de efeito suspensivo e o provimento 
do agravo, para que seja determinado o cancelamento da hasta 
pública já designada. Subsidiariamente, pedem seja intimada a 
Fazenda Nacional para manifestar-se acerca da pretendida alienação.

Recurso processado com liminar 
apenas para determinação de expedição de ofício à Fazenda Pública, 
para ciência do processo executivo e penhora sobre bem imóvel ( 
folhas 16/17 ).

A agravada juntou petição ( folha 
22 ) opondo-se ao julgamento virtual do presente recurso.

Contraminuta às folhas 24/32.

Este é o relatório.

Cuida-se de execução na qual a 
agravada visa satisfação de crédito pertinente a concessão comercial 
de veículos automotores. 

Ausente pagamento espontâneo do 
crédito, de R$ 1.611.158,13 ( um milhão, seiscentos e onze mil, cento e 
cinquenta e oito reais e treze centavos ), sobreveio a penhora sobre 
bem imóvel dos executados.
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O imóvel penhorado foi avaliado 
em R$ 14.167.600,00 ( quatorze milhões, cento e sessenta e sete mil e 
seiscentos reais ).

Os executados ( ora agravantes ) 
alegam indisponibilidade do bem, em razão de pendência de crédito 
tributário, de cerca de R$ 83.000.000,00 ( oitenta e três milhões de 
reais ). Pleiteiam o cancelamento de leilões, ou, subsidiariamente, seja 
oficiada a Fazenda Nacional para ciência dos termos da execução.

Em que pese o inconformismo 
recursal, inexiste óbice à penhora e alienação judicial do bem 
constrito.

Certo que os artigos 184, 185-A e 
186 do Código Tributário Nacional preveem a antecedência do 
crédito tributário a qualquer outro, ressalvado os de acidente 
trabalhista.

Referidos dispositivos legais 
também instituem a indisponibilidade de bens dos devedores, caso 
inexistente pagamento espontâneo do crédito tributário.

Ora, como bem delineado pela 
respeitável decisão agravada, a indisponibilidade mencionada não 
elide possível penhora incidente em decorrência de dívida não 
tributária ( como a originária da relação comercial entre as partes ), 
ausente dispositivo legal neste sentido.

Como se vê, a respeitar os 
preceitos legais referentes à dívida fazendária, caberá ao Juiz “a 
quo”, após eventual arrematação do imóvel, resguardar os créditos, 
observando-se o montante obtido com a alienação.

O procedimento adotado em 
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Primeiro Grau, de penhora e instauração de leilão, não incorre em 
qualquer irregularidade, havendo que atentar-se, como dito, ao 
resguardo legal dos créditos tributários, após a efetiva arrematação 
do bem constrito.

Neste sentido, já decidiu esta 
Egrégia Corte de Justiça:

“PENHORA Embargos à 
execução julgados improcedentes Início dos atos para 
recebimento do crédito Pretensão de averbação das 
penhoras nos registros dos imóveis Informação cartorária 
quanto à impossibilidade do registro diante da 
indisponibilidade dos bens Penhora anterior formalizada em 
favor da Fazenda Nacional Decisão agravada que 
suspendeu a penhora, aplicando o que dispõe o art. 53, §1º 
da Lei n. 8.212/91 Agravo de instrumento que pretende a 
manutenção da penhora, e sua consequente averbação nas 
matrículas dos imóveis Distinção entre indisponibilidade e 
impenhorabilidade Indisponibilidade não autoriza 
suspensão de execuções promovidas por outros juízos 
Prosseguimento da execução nos limites do concurso 
especial de preferência de créditos (art. 613 do CPC) 
Averbação autorizada Decisão reformada Agravo de 
instrumento provido DISPOSITIVO: Deram provimento ao 
recurso.” ( Agravo de Instrumento nº 
0071788-26.2013.8.26.0000, 19ª Câmara de Direito 
Privado, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, j. 09.09.2013 ).

Sendo assim, de rigor a parcial 
acolhida do recurso de agravo para possibilitar a expedição de ofício 
à Fazenda Nacional para ciência da execução, conforme o já decidido 
em caráter liminar ( folhas 16/17 ).

Ante o exposto, dá-se parcial 
provimento ao recurso de agravo para determinar a expedição de 
ofício à Fazenda Pública, nos moldes desta decisão. 

MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR 
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