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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO
EM RELAÇÃO A UM DOS ARGUMENTOS DA
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO  FIS-
CAL.  SENTENÇA TERMINATIVA.  AUSÊNCIA
DE  GARANTIA  DO  JUÍZO.  CONDIÇÃO  DE
PROCEDIBILIDADE.  ALEGAÇÃO  DE  TEM-
PESTIVIDADE  DA  PEÇA  PROCESSUAL  DE-
FENSIVA. ARGUMENTO QUE NÃO É CAPAZ
DE, POR SI SÓ, ALTERAR A CONFIGURAÇÃO
DO  FEITO  ANTE  A AUSÊNCIA DO  PRESSU-
POSTO PROCESSUAL DE PRÉVIA GARANTIA
DO  JUÍZO.  RECURSO  ACLARATÓRIO  ACO-
LHIDO, PORÉM, SEM EFEITOS MODIFICATI-
VOS.

- Apesar de não ser suficiente para o fim de modificar
o resultado do julgamento, de fato, na apreciação do
objeto de apelo – sentença terminativa cujo dispositi-
vo se fundamentou no art. 739 do Código de Processo
Civil de 1973 c/c art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980 –,
não houve pronunciamento acerca do argumento ape-
latório de que não se revela extemporâneo os Embar-
gos à Execução ajuizados antes da garantia do juízo.

- Não há que se cogitar em capacidade de modificação
do entendimento esposado na sentença apelada, com
fulcro no argumento de que foi tempestivo os embar-
gos à execução ajuizados antes da garantia do juízo.
Primeiro porque a razão de decidir pela tempestivida-
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de de recurso antes da publicação da decisão não se
amolda ao requisito de procedibilidade dos embargos
à  execução (demanda com feição  de  peça  genuina-
mente contestatória e não recursal). Segundo, pois, no
caso  da  prévia  garantia  do juízo  da  execução,  esta,
além de funcionar como marco do termo  a quo dos
embargos executórios, ainda é,  de per si,  um pressu-
postos de processamento do feito,  implicando a sua
inexistência em inadmissibilidade dos embargos.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adjefferson
Kleber  Vieira  Diniz contra  Decisão  Monocrática  (fls.  70/77)  que  negou
provimento  ao  Recurso  Apelatório  interposto  pelo  embargante  em  face  da
sentença  (fls.  29/31)  que,  nos  autos  dos  “Embargos  à  Execução  Fiscal”
ajuizados em face da demanda executiva proposta pelo  Município de Santa
Inês,  rejeitou liminarmente a peça inicial,  sob o fundamento da ausência de
prévia garantia do juízo.

Em  suas  razões  (fls.  80/89),  o  embargante  relata  que  o
entendimento exposto na decisão monocrática se fundamentou em apenas uma
das premissas  levantadas no  apelo,  não apreciando o  primordial  argumento
apelatório, consistente na alegação de que “os Embargos Executórios em tela
não poderiam,  sob o  fundamento adotado no decisum outrora vergastado,
serem considerados extemporâneos, haja vista o que consagrou o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), ao alterar a jurisprudência da Corte para
afastar o conceito de intempestividade para os recursos apresentados antes da
publicação  do  acórdão  –  data  até  então  considerada  marco  temporal  do
início”.

Assevera  que  a  finalidade  da  oposição  dos  embargos
declaratórios  é  a  apreciação  da  matéria  e  reconsideração,  de  forma  a
prequestionar o argumento. Sustenta a existência de cerceamento de defesa por
falha  na  fundamentação,  em  infringência  dos  arts.  93,  incisos  IX  e  X,  da
Constituição Federal, bem como dos arts. 458 e 165 do Código de Processo
Civil de 1973. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeito
modificativo, suprindo-se a omissão apontada.

É o relatório.

DECIDO.  

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
são  cabíveis  embargos  de  declaração  quando  houver,  em  qualquer  decisão
judicial,  obscuridade, contradição,  omissão  ou erro material  a  ser corrigido.
Desse modo, pressupõe para sua interposição, por exemplo, a falta de clareza
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na  redação  e  a  possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na
interpretação,  bem  como  a  omissão  sobre  ponto  essencial  ao  deslinde  da
demanda. Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma
a que seja amplamente entendido o respectivo teor.

Pois bem, no caso dos autos, apesar de não ser suficiente para o
fim de modificar o resultado do julgamento, de fato, na apreciação do objeto de
apelo – sentença terminativa cujo dispositivo se fundamentou no art. 739 do
Código de Processo Civil de 1973 c/c art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980 –, não
houve  pronunciamento  acerca  do  argumento  de  que  não  se  revela
extemporâneo os Embargos à Execução ajuizados antes da garantia do juízo.

Como  destacado  na  decisão  recorrida,  o  Juízo  sentenciante,
vislumbrando  a  ausência  de  prévia  garantia  da  demanda  executória  fiscal,
rejeitou os embargos à execução, com fundamento no  art.  16, §1º, da Lei de
Execução Fiscal. Este assim dispõe:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo
de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária;
III - da intimação da penhora.
§1º  -  Não  são admissíveis  embargos  do executado
antes de garantida a execução”.

Assim sendo,  a  peça  processual  apresentada pelo embargante
carece de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular. Com
base nessa circunstância (ausência de prévia garantia do juízo), foi mantida a
sentença de rejeição, com base no precedente obrigatório do Superior Tribunal
de  Justiça,  oriundo  do  Recurso  Especial  nº  1.272.827/PE,  submetido  à
sistemática das demandas repetitivas.

Não  há  que  se  cogitar  em  capacidade  de  modificação  do
entendimento esposado na sentença apelada, com fulcro no argumento de que
foi tempestivo os embargos à execução ajuizados antes da garantia do juízo.
Primeiro porque a razão de decidir pela tempestividade de recurso antes da
publicação  da  decisão  não  se  amolda  ao  requisito  de  procedibilidade  dos
embargos  à  execução  (demanda  com  feição  de  peça  genuinamente
contestatória  e  não recursal).  Segundo,  pois,  no caso da prévia garantia  do
juízo da execução, esta, além de funcionar como marco do termo  a quo dos
embargos executórios, ainda é,  de per si,  um pressupostos de processamento
do feito, implicando a sua inexistência em inadmissibilidade dos embargos.

A despeito  de  o  magistrado  sentenciante  ter  mencionado,  na
passagem da fundamentação, um acréscimo de ser extemporâneo, uma vez que
não seguro o juízo, percebe-se que sua rejeição teve por fundamento essencial
a  própria  ausência  de  prévia  garantia  pelo  embargante,  único  requisito
mencionado  no  dispositivo  da  sentença  (fls.  30).  Logo,  a  alegação  de  não
serem extemporâneos os embargos à execução não é suficiente, por si só, para
modificar a sentença terminativa de rejeição por ausência de prévia garantia do
juízo.
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Por tudo o que foi exposto, em virtude da omissão verificada
quanto  à  apreciação  do  argumento  de  os  embargos  à  execução  não  são
extemporâneos, ACOLHO os Embargos de Declaração com o fim de suprir o
vício apontado, mediante a integração da decisão pela fundamentação acima
esposada,  não modificando, porém, o resultado do julgamento monocrático,
tendo em vista a permanência da ausência de condição de procedibilidade dos
embargos à execução fiscal.

P.I. 

João Pessoa, 7 de junho de 2016

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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