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AGRAVO DE INSTRUMETO. EXECUÇÃO FISCAL. 
CONCURSO DE PREFERÊNCIAS. CRÉDITO FISCAL E 
CRÉDITO HIPOTECÁRIO. PRIVILÉGIO LEGAL DO 
PRIMEIRO. 
Os direitos reais de garantia se diferenciam dos 
privilégios, porque estes consistem na preferência 
que a lei atribui a alguns credores sobre todo o 
patrimônio do devedor, em atenção à causa e à 
qualidade do crédito; enquanto o direito real de 
garantia é apenas sobre determinado bem (artigos 
184, 186 do CTN e art. 30 da LEF). 
Desta forma, resultando o privilégio de determinação 
legal, sobrepõe-se à garantia real contratualmente 
constituída. 
Agravo provido para reconhecer-se a preferência do 
crédito tributário sobre o crédito hipotecário. 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 

VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70008172298 
 

COMARCA DE LAJEADO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 

AGRAVANTE 

MASSA FALIDA  
DE INCOLUTT INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ROUPA 
PROFISSIONAL LTDA  
 

 
 
 

AGRAVADO 

NEURI ANTÔNIO BONFADINI  
 

AGRAVADO 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 

INTERESSADA 

A CÓR DÃO  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Vigésima Primeira 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar 

provimento ao agravo. 

Custas na forma da lei. 
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Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. FRANCISCO JOSÉ MOESCH (PRESIDENTE) E DES. 

GENARO JOSÉ BARONI BORGES. 

Porto Alegre, 12 de maio de 2004. 

 
 

DES. MARCO AURÉLIO HEINZ,  
Relator. 

R E L AT ÓRI O  

DES. MARCO AURÉLIO HEINZ (RELATOR) 

O Estado do Rio Grande do Sul agrava da decisão que julgou 

preferencial o crédito da Caixa Econômica Federal na execução proposta 

contra a Massa Falida de Incolutt Indústria e Comércio de Roupa Profissional 

Ltda e Neuri Antônio Bonfadini. 

Aduz, em alentadas razões, que o crédito tributário é preferencial 

ao crédito hipotecário por força do disposto nos artigos 184 e 186 do CTN e 

artigos 29 e 30 da Lei das Execuções Fiscais. 

Sendo assim, pretende a reforma do julgado para que o preço 

alcançado com a hasta pública seja primeiro pago ao Estado e depois ao 

credor hipotecário. 

Indeferido o efeito suspensivo, os agravados deixam de 

responder. 

O Ministério Público manifesta-se no sentido do provimento do 

recurso. 

É o relatório. 

V O TO S  

DES. MARCO AURÉLIO HEINZ (RELATOR) 

A matéria trata de concurso de preferência, como disciplinado no 

art. 711 do CPC, no curso de execução fiscal. 
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Penhorado bem imóvel (espaço estacionamento) do sócio da 

empresa devedora que acabou falindo, invoca sua prelação a credora 

hipotecária, Caixa Econômica Federal. 

O MM. Julgador, após excluir o bem da arrecadação pelo Síndico 

da Massa Falida, tendo em vista pertencer ao sócio e não à sociedade, 

entendeu haver preferência do crédito hipotecário, forte em jurisprudência 

desta Corte. 

Tenho que, no entanto, assiste razão ao agravante. 

Embora o disposto no art. 759 e 1.560 do antigo Código Civil, a 

Fazenda Pública goza de privilégio para a satisfação de seu crédito, junto ao 

patrimônio do devedor. 

Não deixa dúvidas as disposições dos artigos 184 e 186 do 

Código Tributário Nacional, repetidas no art. 30 da Lei nº 6.830/80:  

 

"Sem prejuízos dos privilégios especiais sobre 
determinados bens, que sejam previstos em lei, responde 
pelo pagamento da dívida ativa da Fazenda Pública a 
totalidade dos bens do devedor e das rendas, de 
qualquer origem ou natureza, inclusive os gravados com 
ônus por ônus real ou clausual de inalienabilidade ou 
impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do 
ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e 
rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis." 

 

Sobre o tema leciona com propriedade Orlando Gomes:  

 

"Não basta diferenciar os direitos reais de garantia dos de 
gozo. Necessário, ainda, distingui-los dos 'privilegia 
exigendi’. Consistem estes na preferência que a lei atribui 
a alguns credores sobre o patrimônio do devedor. Têm 
esses credores direito ao pagamento preferencial, tal 
como os titulares de direto de garantia, mas o direito do 
credor privilegiado estende-se a todo o patrimônio do 
devedor e é conferido pela em atenção à causa e à 
qualidade do crédito. Enquanto esses se originam de 
acordo entre as partes, o privilégio resulta de 
determinação legal, sobrepondo-se à garantia real 
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contratualmente estipulada, como acontece com o crédito 
do Estado por impostos e até contribuições, ou com 
crédito de empregados por salários e indenizações." 
(Direitos Reais, 7ª Ed., Forense, págs. 348 e 349). 

 

Comunga com este entendimento Araken de Assis:  

 

"Deste modo, o quadro toma forma definitiva, sendo 
possível arrolar a ordem dos credores no concurso de 
preferências:  

a) o titular de crédito trabalhista;  

b) as pessoas de direito público titulares de crédito fiscal; 
c) o titular de direito real, etc”. 

(Manual do Processo de Execução, RT, 5ª Ed. 1998, pág. 
646). 

 

Ademais, é o posicionamento do egrégio STJ: 

 

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL 
GRAVADO COM HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO 
INDUSTRIAL. PENHORA PARA SATISFAZER CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO- POSSIBILIDADE. CTN, ART. 184. 

1. O crédito tributário, como é cediço, goza de 
preferência sobre os demais, à exceção dos de 
natureza trabalhista. A Fazenda Pública não participa 
de concurso, tendo prelação no recebimento do produto 
da venda judicial do bem penhorado, ainda que esta 
alienação seja levada a efeito em autos de execução 
diversa. 

2. O que determina o art. 57 do Decreto-lei 413/69 é a 
preferência do detentor da garantia real sobre os 
demais credores na arrematação do bem vinculado à 
hipoteca. Este privilégio, entretanto, é inoponível ao 
crédito fiscal. 

(...)”. 

(RESP Nº 563033/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA DO STJ) 

 

Sendo assim, dou provimento ao agravo para reconhecer a 

preferência do crédito tributário exigido na execução fiscal pelo agravante. 
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DES. GENARO JOSÉ BARONI BORGES - De acordo. 

DES. FRANCISCO JOSÉ MOESCH (PRESIDENTE) - De acordo. 

 
Julgador(a) de 1º Grau: FABIANA ZAFFARI LACERDA 


