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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0040717-23.2013.815.2001
ORIGEM: 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital
RELATOR: Juiz  Tercio  Chaves  de  Moura,  convocado  para  substituir  a
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Santana e Ribeiro Ltda
ADVOGADO: Fábio Firmino de Araújo
APELADO: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Lilyane Fernandes Bandeira de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO
CONHECIDOS, EM RAZÃO DA RECUSA, PELA FAZENDA PÚBLICA, DA
GARANTIA PRESTADA. EXECUTADO QUE DEVE SER INTIMADO PARA
SUBSTITUÍ-LA OU REFORÇÁ-LA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO
PROVIDO (ART. 932, V, “B”, DO CPC/2015).

1. “Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
que  não  se  pode  extinguir  os  embargos  à  execução,  face  à
insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o embargante
para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço de
penhora insuficiente.”  (STJ,  AgRg no REsp 477.452/MT, Rel.  Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 19/05/2003).

2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1127815/SP sob o rito do
art. 543-C do CPC, reafirmou que "a jurisprudência desta Corte Superior
é remansosa no sentido de que não se deve obstar a admissibilidade ou
apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor
do  bem  constrito  é  inferior  ao  valor  exequendo,  devendo  o  juiz
proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora".  (AgRg no
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AREsp 793.259/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 19/11/2015, DJe 04/12/2015).

3. Recurso provido monocraticamente (art. 932, V, “b”, do CPC/2015).

Vistos etc.

SANTANA E RIBEIRO LTDA interpõe apelação cível contra o ESTADO DA
PARAÍBA, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de
Executivos  Fiscais  da  Capital/PB,  que  extinguiu,  sem  resolução  de  mérito,  os
embargos à execução por si movidos.

A sentença está assim ementada:

EMBARGOS À  EXECUÇÃO.  AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
“Revela-se inadmissível o conhecimento dos embargos à execução, cujo juízo
não foi garantido por nenhum meio em direito admitido (art. 16, §1º, da Lei
nº 6.830/80).

“Art. 267 – Extingue-se o processo sem resolução de mérito:
(…)
IV  –  quando  se  verificar  a  ausência  de  pressupostos  de  constituição  e
desenvolvimento válido e regular do processo;
(...)”

Em  sede  apelatória,  em  síntese,  o  recorrente  defende  que  a
execução está garantida, razão pela qual  merecem conhecimento os embargos
executórios por si apresentados.

Contrarrazões às f. 49/56.

Parecer do Parquet sem manifestação meritória (f. 61/64).

É o relatório.

DECIDO.

De início,  defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, eis
que comprovada a situação de penúria (f. 69/99).

Passo, então, a analisar a controvérsia.
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Na espécie,  o Juízo  a quo decidiu que a execução fiscal não estava
garantida,  porque a Fazenda Pública  recusou o bem oferecido à  penhora.  Em
razão disso, extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal,
argumentando o seguinte:

“É  bem verdade que,  nos autos  principais,  o  embargante nomeou bem à
penhora, o qual restou recusado pela Fazenda Pública. Ora, a simples oferta
de bem, por si só, não garante o juízo. E, ademais, é ineficaz a nomeação de
bens à penhora quando o devedor não comprova a sua propriedade, como se
deu na hipótese dos autos.

Assim, não estando garantida a execução, os embargos devem ser extintos,
diante da falta de requisito  de admissibilidade, na forma do que dispõe o
artigo  267,  inciso  IV  do  CPC,  diante  da  ausência  de  pressuposto  de
desenvolvimento válido e regular do processo.” (f. 28)

O entendimento lançado pelo Juízo de origem discrepa da convicção do
STJ, lançada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, e sedimentada no sentido de
que, havendo recusa do bem penhorado, não se pode extinguir os embargos à
execução,  face  à  insubsistência  da  garantia  do  juízo,  sem  antes  intimar  o
embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço
de penhora insuficiente.

Cito precedentes:

TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  PENHORA
INSUFICIENTE.  APLICAÇÃO  DE  ENTENDIMENTO  FIRMADO  EM  RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL.
OPORTUNIZAÇÃO NA ORIGEM. NECESSIDADE. 1. A Primeira Seção do STJ,
ao  julgar  o  REsp  1127815/SP  sob  o  rito  do  art.  543-C  do  CPC,
reafirmou que "a jurisprudência desta Corte Superior é remansosa
no  sentido  de  que  não  se  deve  obstar  a  admissibilidade  ou
apreciação  dos  embargos  à  execução  pelo  simples  fato  de  que  o
valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz
proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora". Ressaltou-
se, ainda, que "a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível
à  apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao
reforço  da  penhora,  [...],  desde  que  comprovada  inequivocamente".  2.
Necessidade de retorno dos autos para que seja oportunizado, na instância de
origem, prazo para a comprovação da insuficiência de patrimônio, com vistas
ao prosseguimento dos embargos do devedor, nos termos da jurisprudência
firmada no STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 793.259/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 19/11/2015, DJe 04/12/2015)
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TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DO BEM OFERECIDO À PENHORA.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.  EXTINÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO
BEM.  1.  Este Superior  Tribunal  de Justiça possui  entendimento no
sentido de que não se pode extinguir os embargos à execução, face à
insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o embargante
para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço
de penhora insuficiente. (AgRg no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro
Luiz  Fux,  Primeira Turma,DJ 19/05/2003)  2.  Agravo regimental  a
que se nega provimento. (AgRg no REsp 1109989/SP, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 03/12/2013)

Ante o exposto, dou provimento à apelação cível, o que faço com
base no art.  932, V, “b”,  do novo Código de Processo Civil,  para,  cassando a
sentença hostilizada, determinar que o Juízo, antes de decidir pela insubsistência
da garantia, intime o recorrente para, querendo, substituí-la.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 29 de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
Relator


