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Ementa
 APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA APRESENTADA PELO OFICIAL DO REGISTRO DE
IMÓVEIS. CARTA DE ARREMATAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DO BEM. EXISTÊNCIA DE PENHORA
EM FAVOR DA UNIÃO. PREFERÊNCIA LEGAL. A indisponibilidade prevista no artigo 53 da Lei n.
8.212/91 não inviabiliza nova penhora sobre o mesmo imóvel, desde que observada a preferência do
credor preferencial. No caso concreto, o registro da carta de adjudicação, além de implicar a alienação
dos imóveis, deixará de resguardar os interesses da União, a qual não poderá utilizar o produto de
eventual arrematação para pagamento do seu crédito preferencial. Manutenção da sentença que julgou
procedente a dúvida. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Íntegra
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 70057994758 (N° CNJ: 0524102-68.2013.8.21.7000) – DÉCIMA NONA CÂMARA
CÍVEL – COMARCA DE SANTO ÂNGELO

Apelante: Exportrade Alimentos Ltda.

Apelado: Oficial Designado do Registro de Imóveis de Santo Ângelo

Relator: Marco Antonio Angelo

Data de Julgamento: 26/06/2014

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2014

EMENTA: APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA APRESENTADA PELO OFICIAL DO
REGISTRO DE IMÓVEIS. CARTA DE ARREMATAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DO BEM. EXISTÊNCIA
DE PENHORA EM FAVOR DA UNIÃO. PREFERÊNCIA LEGAL. A indisponibilidade prevista no artigo 53
da Lei n. 8.212/91 não inviabiliza nova penhora sobre o mesmo imóvel, desde que observada a
preferência do credor preferencial. No caso concreto, o registro da carta de adjudicação, além de implicar
a alienação dos imóveis, deixará de resguardar os interesses da União, a qual não poderá utilizar o
produto de eventual arrematação para pagamento do seu crédito preferencial. Manutenção da sentença
que julgou procedente a dúvida. APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.



Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado, à unanimidade, em negar provimento à apelação.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores DES. VOLTAIRE DE LIMA
MORAES (PRESIDENTE E REVISOR) E DES.ª MYLENE MARIA MICHEL.

Porto Alegre, 26 de junho de 2014.

DES. MARCO ANTONIO ANGELO, Relator.

RELATÓRIO

DES. MARCO ANTONIO ANGELO (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pela EXPORTRADE ALIMENTOS LTDA contra a sentença
prolatada nos autos do expediente de dúvida oferecida pelo OFICIAL DESIGNADO DO REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SANTO ANGELO acerca do registro de carta de adjudicação expedida em ação de
execução ajuizada pela EXPORTRADE em face da COOPERATIVA TRITICOLA REGIONAL DE SANTO
ÂNGELO LTDA, com o seguinte dispositivo (fl. 102v.):

ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTE o presente expediente, para o fim de determinar que não seja
registrada a carta de adjudicação expedida nos autos da execução n.º 6903984-38.2009.8.13.0024 em
favor de Exportrade Alimentos Ltda.

Envie-se cópia desta decisão à Justiça Federal, em resposta ao ofício de fl. 78.

A requerida, declinando suas razões, requer seja determinado que o requerente cumpra fiel e
integralmente a carta de adjudicação expedida pelo MM. Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca de Belo
Horizonte/MG.

O Ministério Público opinou pelo provimento da apelação.

É o relatório.

VOTOS

DES. MARCO ANTONIO ANGELO (RELATOR)

A carta de adjudicação é título passível de registro no Registro de Imóveis (art. 167, I, n. 26 da Lei n.
6.015/73 - Lei dos Registros Públicos).

Oportuno considerar que o “Oficial do Registro de Imóveis não é mero registrador de títulos. Incumbe-lhe
o exame dos títulos à luz dos princípios norteadores do sistema registrário, inclusive no que respeita à
disponibilidade da área. Mesmo os títulos judiciais estão sujeitos a esse exame e podem ser objeto de
procedimento de dúvida." 1

A indisponibilidade do bem atinge uma das características da propriedade, qual seja, o direito de dispor da
coisa.

“O jus disponende é um dos elementos constitutivos do direito de propriedade e consiste, consoante o
art. 1.228, caput do Novo Código Civil, na faculdade de dispor da coisa, isto é, do poder de consumir o
bem, alterar-lhe a substância, aliená-lo ou grava-lo. A indisponibilidade, portanto, consiste na proibição de
alienação ou oneração, dos bens que integram o patrimônio do executado... Quanto à finalidade do
instituto, é pacífico na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a indisponibilidade de bens
tem o nítido caráter cautelar, tendo por escopo a conservação de bens para garantir o resultado útil de
futuro.. Por tal razão a indisponibilidade de bens pode ser concebida como uma pré-penhora, pois, como
salientado pela jurisprudência, a restrição ao direito de propriedade tende a ser “convertida empenhora”,
com a propositura ou prosseguimento do processo de execução.” 2

O registro de penhora em execução fiscal implica suspensão do direito de dispor do bem.

Observe-se a redação do art. 53 da Lei n. 8.212/91:

Na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, será facultado ao
exeqüente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do
devedor.

§ 1º Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam desde logo indisponíveis.

§ 2º Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com seus acréscimos legais, no prazo de 2



(dois) dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado,
poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução pendente.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às execuções já processadas.

§ 4º Não sendo opostos embargos, no caso legal, ou sendo eles julgados improcedentes, os autos serão
conclusos ao juiz do feito, para determinar o prosseguimento da execução.

Como se vê, tratando-se de execução fiscal, o bem penhorado resulta indisponível.

Ocorre que a indisponibilidade prevista no artigo supramencionado não inviabiliza nova penhora sobre o
mesmo imóvel, desde que observada a preferência do credor preferencial.

Transcrevo:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL PENHORA. INDISPONIBILIDADE. ART. 53, § 1º, DA
LEI 8.212/91. NOVA PENHORA EM OUTRO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ARREMATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPÓTECÁRIO. EFICÁCIA DO ATO FRENTE AO
EXECUTADO E AO ARREMATANTE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM PENHORADO. LAPSO
TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO DO BEM E A HASTA PÚBLICA. REAVALIAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

1. A indisponibilidade de que trata o art. 53, § 1º, da Lei 8.212/91 refere-se à inviabilidade da alienação,
pelo executado, do bem penhorado em execução movida pela Fazenda Pública, o que não impede recaia
nova penhora sobre o mesmo bem, em outra execução.

Precedentes.

2. Não há impedimento algum a que sobre o mesmo bem recaia nova penhora, desde que garantido o
crédito da Fazenda Nacional.

Precedentes.

3. A arrematação levada a efeito sem intimação do credor hipotecário é inoperante relativamente a este,
não obstante eficaz entre executado e arrematante. Precedentes.

4. Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à
reavaliação do bem penhorado.

Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva
necessidade dessa reavaliação.

Exegese do art. 683, II, do CPC.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1269474/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe
13/12/2011).

O certo é que o imóvel não pode ser alienado sem que os direitos da Fazenda sejam preservados.

Consoante o art. 711 do CPC "Concorrendo vários credores, o dinheiro ser-lhes-á distribuído e entregue
consoante a ordem das respectivas prelações; não havendo título legal à preferência, receberá em
primeiro lugar o credor que promoveu a execução, cabendo aos demais concorrentes direito sobre a
importância restante, observada a anterioridade de cada penhora.”

Assim, havendo pluralidade de penhora sobre o mesmo bem, deve-se obedecer, em primeiro lugar, a
preferência dos créditos. Apenas quando afastada a existência de crédito preferencial é que se deve
observar a anterioridade da penhora.

Transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE
O MESMO BEM OBJETO DE OUTRA EXECUÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE
PREFERÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Havendo pluralidade de penhora sobre o mesmo bem, devem ser analisadas duas situações: em
primeiro lugar, a existência de crédito privilegiado, em decorrência de previsão legal; afastada essa
hipótese, em segundo lugar, a anterioridade da penhora. Na hipótese da existência de privilégio em
virtude da natureza do crédito, deve o credor privilegiado, a fim de exercer a preferência legalmente
prevista, demonstrar que promoveu a execução, e que penhorou o mesmo bem objeto de outra constrição
judicial, conforme prevê o art. 711 do Código de Processo Civil.



2. Reconhecido pela Corte de origem que a execução fiscal movida pelo Estado do Paraná está garantida
pelo mesmo bem objeto de penhora na execução promovida pelo particular, há de prevalecer o direito de
preferência daquele sobre o produto da arrematação, porquanto o crédito fiscal goza de privilégio sobre
os demais créditos, à exceção daqueles de natureza trabalhistas e dos encargos da massa, na hipótese
de insolvência do devedor.

3. Recurso especial provido.

(REsp 655.233/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ
17/09/2007, p. 210).

Na hipótese dos autos, resultou incontroversa a existência de penhoras sobre o mesmo imóvel realizadas
pela empresa EXPORTRADE ALIMENTOS LTDA e pela União.

A União não teve qualquer participação na ação executiva ajuizada pela empresa EXPORTRADE, a qual
adjudicou os bens naqueles autos.

Ora, o registro da carta de adjudicação além de implicar a alienação dos imóveis deixará de resguardar os
interesses da União, a qual não poderá utilizar o produto de eventual arrematação para pagamento do
seu crédito preferencial.

Finalmente, sendo possível concluir-se desde logo que houve nulidade da adjudicação, não me parece
lógico que se permita o registro da carta de adjudicação, o que, aliás, poderia prejudicar os terceiros de
boa-fé que eventualmente viessem a adquirir os bens imóveis objeto da referida adjudicação.

EM FACE DO EXPOSTO, voto em negar provimento à apelação.

DES. VOLTAIRE DE LIMA MORAES (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.ª MYLENE MARIA MICHEL - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. VOLTAIRE DE LIMA MORAES - Presidente - Apelação Cível nº 70057994758, Comarca de Santo
Ângelo: "NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: MARTA MARTINS MOREIRA.

__________________

1 DINIZ, Maria Helena, Sistemas de registros de imóveis, 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 432

2 Revista Dialética de Direito Processual, n. 28, julho de 2005, p. 46 e 48.
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