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Apelante: CEAC  –  Centro  Especializado  em  Anestesiologia  Cardíaca

S/S Ltda.
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Apelado: Município de João Pessoa, representado por seu Procurador-

Geral, Ademar Azevedo Régis

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
FISCAL.  AUSÊNCIA  DE  GARANTIA  DO  JUÍZO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VIOLAÇÃO AO § 1º
DO ART.  16  DA LEI  Nº  6.830/80.  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA  VINCULANTE  Nº  28  DO  STF.
IMPOSSIBILIDADE.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Disciplina o § 1º do art. 16 da Lei nº 6.830/80 que não
são  admissíveis  embargos  do  executado  antes  de
garantida a execução.

-  Pelo  Princípio  da  Especialidade,  aplicam-se  às
execuções  fiscais  as  regras  dispostas  na  Lei  nº
6.830/80.

- O STF esclareceu, acerca da Súmula Vinculante nº
28, que "A ação judicial a que se refere o enunciado
corresponde às medidas judiciais que têm por objeto
qualquer  etapa  do  fluxo  de  constituição  e  de
positivação  do  crédito  tributário  antecedente  ao
ajuizamento da ação de execução fiscal, momento em
que  ocorre  a  judicialização  do  inadimplemento  do
sujeito  passivo."  (Rcl  14239,  Relator:  Min.  Joaquim
Barbosa, DJe-175 - 05/09/2012).

 -  Com  a  instauração  dos  presentes  embargos  à
execução, o apelante deu causa ao litígio, obrigando o
apelado  a  participar  da  demanda  e  apresentar,
inclusive,  impugnação,  fazendo  surgir,  na  espécie,  o
Princípio   da    Causalidade,   mesmo  na  hipótese  de



AP. 0034876-47.2013.815.2001

 extinção do processo sem resolução do mérito.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O APELO. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  CEAC  –  CENTRO

ESPECIALIZADO  EM  ANESTESIOLOGIA CARDÍACA S/S  LTDA.  (fls.  133/142), em

desfavor da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Executivos Fiscais da

Capital  (fls.  79/80),  nos  autos  dos Embargos  à  Execução  Fiscal  movida  contra  o

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base na

ausência de garantia do juízo. 

Em sua peça irresignatória, o apelante alega, em suma, que o § 1º do art. 16

da  Lei  de  Execuções  Fiscais  é  inconstitucional,  na  medida  em  que  condiciona  o

ajuizamento dos embargos à execução à prévia garantia do juízo. Também defende que

não é uma empresa, mas sim uma sociedade simples, razão pela qual não dispõe de

qualquer patrimônio próprio, aduzindo que a garantia tem que ser apresentada de forma

direta ou indiretamente pelos sócios.

Em seguida, o apelante discorre que a redação do art. 737 do CPC/1973

coloca-se nos mesmos moldes do citado § 1º do art. 16 da Lei 6.830/80, ou seja, em

flagrante inconstitucionalidade com os incisos XXXIV e XXXV do art. 5º da Constituição

Federal. Ainda, sustenta que a Súmula Vinculante nº 28 do STF deve ser adotada como

paradigma no caso em apreço. 

Ao final,  requer,  subsidiariamente, a exclusão ou redução da condenação

em honorários sucumbenciais.
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Contrarrazões apresentadas (fls. 145/148-v).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça alegou que a causa não

possui interesse público que justifique a intervenção ministerial (fls. 152/154).

É o relatório.

VOTO

O  feito  originário  trata  de  execução promovida  pelo  Município  de  João

Pessoa (nº 0027161-51.2013.815.2001), em apenso, amparada na CDA nº 2012/236153,

cujo  débito  cobrado  atingiu  o  montante  de  R$  17.263,35  (dezessete  mil,  duzentos  e

sessenta e três reais e trinta e cinco centavos).

O apelante ingressou com os presentes embargos, alegando, em suma, ser

indevida a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, derivado

do Auto de Infração nº 2010/000061-343196.

Inicialmente,  percebe-se  que  a  exordial  deste  feito  foi  recebida  por

magistrado diverso do que proferiu a sentença (fl. 63), sem que houvesse a garantia do

juízo,  incorrendo  em  manifesta  oposição  ao  disposto  na  legislação  de  regência,

especificamente na regra do § 1º do art. 16 da Lei nº 6.830/80, in verbis:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados:
(...)
§  1º  -  Não  são  admissíveis  embargos  do  executado  antes  de
garantida a execução.

A edilidade  impugnou  os  embargos  e,  em  seguida,  o  juiz  sentenciante

determinou  a  intimação  do  embargante/apelante  para  garantir  o  juízo,  sob  pena  de

extinção dos embargos (fl. 71).

Naquela oportunidade, o  CEAC – Centro Especializado em Anestesiologia
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Cardíaca S/S LTDA manifestou-se aduzindo que não ofereceu a dita garantia baseado na

Súmula  Vinculante  nº  28  do  STF,  bem  como  que  já  houvera  decisum admitindo  os

embargos,  ao passo que requereu a reconsideração do despacho para manter  a sua

admissibilidade (fls. 73/77).

Contudo,  por  meio  da  decisão  terminativa  recorrida,  o  juízo  singular

extinguiu o processo, sob o fundamento de que a determinação não fora atendida.

Pois bem.

Como  se  pode  notar,  o  embargante  justificou  o  não  atendimento  ao

despacho judicial com base na Súmula Vinculante nº 28 do STF, que assim dispõe:

“É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito
de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a
exigibilidade de crédito tributário.”

Todavia,  a  referida Súmula não é aplicável  ao caso em apreço,  tendo a

Corte Suprema, inclusive, esclarecido que:

"A ação  judicial  a  que  se  refere  o  enunciado  corresponde  às
medidas judiciais que têm por objeto qualquer etapa do fluxo de
constituição e de positivação do crédito tributário antecedente ao
ajuizamento da ação de execução fiscal, momento em que ocorre
a judicialização do inadimplemento do sujeito passivo." 
(Rcl  14239,  Relator:  Min.  Joaquim  Barbosa,  DJe-175  -
05/09/2012) 

"  (...)  De  fato,  apesar  de  ter  afastado  a  obrigatoriedade  de
depósito  prévio  para  a  impugnação  judicial  de  decisões
administrativo-tributárias,  esta  Corte  jamais  pronunciou  a
inconstitucionalidade  da  exigência  de garantia  do  juízo para  a
oposição de embargos à execução, que, no âmbito fiscal, já vige
há mais de três décadas." 
(Rcl 11761, Relatora: Min. Rosa Weber, julgado em 01/08/2012,
DJe-155 - 08/08/2012).

No tocante à alegação de inconstitucionalidade do § 1º do inciso III do art. 16
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da Lei  de  Execuções Fiscais,  igualmente  não tem razão o  apelante,  uma vez  que o

Superior Tribunal de Justiça já havia decidido que a garantia do juízo era pressuposto

essencial para o recebimento dos embargos e suspensão da execução, nos moldes do

art. 739, § 3º1, do CPC/73, consoante abaixo:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DO ART.
739-A,  §1º,  DO  CPC  ÀS  EXECUÇÕES  FISCAIS.  RESP
1.272.827/PE,  JULGADO SOB O RITO DO ART.  543-C,  CPC.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção, no
julgamento do REsp 1272827/PE, processado nos termos do art.
543-C do Código de Processo Civil,  firmou a  compreensão no
sentido de ser japlicável o art. 739-A, § 1º, do CPC aos processos
de  Execução  Fiscal,  desde  que  presentes  os  seguintes
requisitos: requerimento  do  embargante;  garantia  do  juízo;
verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni
juris)  e  do  perigo  de  dano  irreparável  ou  de  difícil  reparação
(periculum  in  mora).  2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento. 
(AGRESP 201302981618,  SÉRGIO  KUKINA,  STJ  -  PRIMEIRA
TURMA, DJE DATA:11/11/2014 ..DTPB:.). (g.n.).

Vale  dizer,  por  oportuno,  que  a  regra  atual  do  novo  CPC/15  também

reproduziu que a suspensão dos embargos à execução, e, por óbvio, o seu recebimento,

estão condicionados à prévia  garantia  da execução por  penhora,  depósito  ou caução

suficientes (§ 1º2 do art. 919 do CPC/2015).

Portanto,  diante  do  Princípio  da  Especialidade,  a  regra  a  ser  aplicada à

execução fiscal é a que está presente na Lei nº 6.830/1980, cuja  recepcionalidade dos

embargos realmente está condicionado à prévia garantia do juízo, fato que não aconteceu

nos presentes autos. Tal pressuposto é aplicável a todos os participantes do processo,

sejam elas pessoas físicas ou jurídicas.

Por  fim,  quanto  aos  honorários  advocatícios,  também não  há  o  que  ser

1 Art. 739-A.  Os embargos do executado não terão efeito suspensivo.
§ 1o  O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano
de  difícil  ou  incerta  reparação,  e  desde  que  a  execução  já  esteja  garantida por  penhora,  depósito  ou  caução
suficientes.        

2 Art. 919.  Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando

verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes.
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reformado na sentença, integrada mediante embargos de declaração (fls. 97/98).

Ora, com a instauração dos presentes embargos à execução o apelante deu

causa ao litígio, obrigando o apelado a participar da demanda e apresentar,  inclusive,

impugnação (fls. 65/70), fazendo surgir, na espécie, o Princípio da Causalidade, mesmo

na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito.

Neste sentido, o STJ já se pronunciou:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  OCORRÊNCIA.  SÚMULA
83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior de
Justiça, com fundamento no princípio da causalidade, é firme
no  entendimento  de  que,  nas  hipóteses  de  extinção  do
processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de
objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu
causa  à  instauração  do  processo  deverá  suportar  o
pagamento  dos  honorários  advocatícios"  (AgRg  no  Ag
1.191.616/MG,  Rel.  Min.  HAMILTON  CARVALHIDO,  Primeira
Turma) 2. Agravo regimental não provido. ..EMEN:
(AGRESP  201000807468,  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  STJ  -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:19/12/2011 ..DTPB:.). (g.n.).

Assim, o Código de Ritos define os critérios de valoração do quantum dos

honorários sucumbenciais  em termos de percentual  sobre o valor da condenação,  de

modo que são balizados pela Lei e fixados pelo juiz diante do caso concreto.

É  sabido  que  a  dita  remuneração  advocatícia  é  estabelecida

proporcionalmente  em face  do  trabalho  desenvolvido  e  da  complexidade  do  mesmo,

conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios, in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.  ART.  21  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211/STJ.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO PELA INSTÂNCIA
DE ORIGEM. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal a quo não emitiu juízo de valor sobre as questões
jurídicas  levantadas  em  torno  do  art.  21  do  CPC.  Incide,  na

Des. José Ricardo Porto
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espécie, a Súmula 211/STJ, ante a falta de prequestionamento.
2.  A Corte  local  fixou  os  honorários  em 5% sobre  o  valor  da
execução "considerando que o feito envolve matéria de maior
complexidade, seguindo as diretrizes impostas pelo artigo 20,
§§ 3º e 4º, do CPC, bem como o entendimento reiterado da
Câmara em feitos envolvendo a Fazenda Pública".
3. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo
aresto  confrontado  implicaria,  necessariamente,  reexame  de
matéria  fático-probatória,  o  que  é  obstado  a  este  Tribunal
Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ: "A pretensão
de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4.
Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 245.428/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA,  julgado  em  07/03/2013,  DJe  20/03/2013).
(g.n.).

Destarte, o requerimento feito pela embargante no sentido de reduzir o valor

fixado deve ser rechaçado, pois, nas causas em que não havia condenação em valor

certo (antigo art.  20, § 4º3,  CPC/73), os honorários eram fixados mediante apreciação

equitativa do juiz, como de fato aconteceu, respeitando-se as regras das alíneas “a”, “b” e

“c” do § 3º do referido art. 20 do CPC/73, em vigor quando da prolação da sentença.

Portanto,  corretamente  agiu  o  juízo  ao  estabelecer  a  verba  honorífica

sucumbencial no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença de

primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Ana
Cândida Espinola, Promotora de Justiça convocada.

3 § 4º. Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida
a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa
do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
 RELATOR  

J/14   J/06(R)
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