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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
EMBARGOS  À EXECUÇÃO FISCAL.  TERRENO
OFERTADO  À  PENHORA.  RECUSA  PELO
EXEQUENTE.  EXTINÇÃO  LIMINAR  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  POR  FALTA  DA
GARANTIA  DO  JUÍZO.  NECESSIDADE  DE
INTIMAÇÃO  DO  EMBARGANTE/EXECUTADO
PARA  A  SUBSTITUIÇÃO  DO  BEM.
PRECEDENTES  DO  STJ.  NULIDADE  DA
SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
DE  ORIGEM.  PROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.
ACOLHIMENTO  DOS  ACLARATÓRIOS.
APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

-  A  possibilidade  de  atribuição  de  efeitos
infringentes  ou  modificativos  a  Embargos  de
Declaração sobrevém como resultado da presença
de omissão, obscuridade ou contradição a serem
corrigidas no Acórdão embargado.

- O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento
de que a extinção dos Embargos à Execução em razão
da insubsistência da garantia do juízo recusada pelo
Exequente não pode ser decretada sem antes haver a
intimação do Embargante/Executado para substituir o
bem recusado.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados:

ACORDA a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, ACOLHER os Embargos
de  Declaração,  com  efeitos  modificativos,  para  DAR  PROVIMENTO à
Apelação Cível manejada pela Embargante/Executada, nos termos do voto
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do Relator e da certidão de julgamento de fl. 98.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos por Santana

e Ribeiro Ltda em face do Acórdão de fls. 72/74.

Em suas razões recursais, a Embargante, em síntese, alegou

a  ocorrência  de  omissão  quanto  a  análise  acerca  da  exigibilidade  de

concessão de prazo para nova oferta de bens à penhora em substituição

aos recusados pela Fazenda Estadual. No mais, sustentou que a Decisão

embargada apresentou contradição, quando apesar de reconhecer que a

Lei  de  Execução  Fiscal  permite  a  nomeação  de  bem de  terceiro  como

garantia, não aceitou a indicação do bem ofertado pela Embargante. 

Por tais motivos, pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios,

para  sanadas  a  omissão  e  contradição  apontadas,  com  efeitos

modificativos, dar provimento ao Recurso de Apelação (fls. 76/84).

Devidamente  intimado,  o  Estado  da  Paraíba  ofereceu  as

Contrarrazões de fls. 92/94.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  vale  dizer  que  a  contradição,  para  fins  de

Embargos  de  Declaração,  é  aquela  interna  do  próprio  julgado.  Não  a

configura a eventual dissonância entre as provas existentes nos autos, a

legislação que se entende aplicável ou a jurisprudência predominante nos

Tribunais Superiores e o que se decidiu. Da mesma forma, não há como

admitir a existência desse vício quando a contradição apontada diz respeito

à  fundamentação  exposta  na  Decisão  Embargada  e  à  argumentação

levantada pelo Embargante. 
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Dessa forma, em que pesem os argumentos da Recorrente,

o Acórdão embargado não incorreu em Contradição, eis que deixou bem

claro que, muito embora o art. 9º, IV, da LEF possibilite a indicação de bem

de  terceiro,  no  caso  dos  autos,  não  se  comprovou  a  titularidade  da

propriedade  do  lote  de  terreno  ofertado,  eis  que  a  procuração  pública

juntada  à  fl.  14  dos  autos  originais  apenas  atesta  que  o  outorgante

concedeu poderes para que o Sr. Fábio Firmino de Araújo (advogado da

Apelante) alienasse o bem.

Não  bastasse  isso,  houve  expressa  negativa  da  Fazenda

Pública em aceitar o bem ofertado como garantia do Juízo.

Entretanto, no que diz respeito à omissão apontada, melhor

sorte  assiste  a  Embargante,  eis  que realmente  não houve  a  análise  do

ponto relativo à necessidade de intimação do Embargante/Executado antes

da extinção liminar dos Embargos à Execução, nos casos de recusa do bem

ofertado em garantia do Juízo pelo Credor/Exequente.

Nesse  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  firmou

entendimento de que a extinção dos Embargos à Execução em razão da

insubsistência da garantia do juízo recusada pelo Exequente não pode ser

decretada  sem antes  haver  a  intimação  do  Embargante/Executado  para

substituir o bem recusado. 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO  FISCAL.  GARANTIA  DO  JUÍZO.
PREVALÊNCIA  DAS  DISPOSIÇÕES  DA  LEF
SOBRE  O  CPC.  1.  Discute-se  nos  autos  a
possibilidade  de  oposição  de  Embargos  à
Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos
de  devedor  hipossuficiente.  2.  "Em  atenção  ao
princípio da especialidade da LEF, mantido com a
reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736,
do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que
dispensa  a  garantia  como  condicionante  dos
embargos  -  não  se  aplica  às  execuções  fiscais
diante da presença de dispositivo específico, qual
seja o art.  16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige
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expressamente  a  garantia  para  a  apresentação
dos  embargos  à  execução  fiscal"  (REsp
1.272.827/PE,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell
Marques,  Primeira  Seção,  DJe  31.5.2013).  3.
Agravo Regimental  não provido. (AgRg no REsp
1516732/TO, Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe
05/08/2015) 

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).

No caso dos autos, apesar de a recusa do terreno oferecido

ter  se  dado  acertadamente,  por  não  restar  comprovada  que  seriam  de

propriedade do Sr. Fábio Firmino de Araújo, inegavelmente, não houve a

intimação da  Embargante  concedendo-lhe  prazo para a  substituição  do

bem, de modo que a imediata a extinção do feito, sem resolução do mérito,

implicou  violação  aos  princípios  da  instrumentalidade  das  formas  e  do

aproveitamento  dos  atos  processuais,  contrariando,  dessa  forma,  a

orientação jurisprudencial acima citada.

Assim sendo, considerando a ausência de intimação para a

substituição  da  penhora,  impositiva  é  a  declaração  de  nulidade  da

Sentença.

Isso  posto,  ACOLHO os  presentes  Embargos  de

Declaração, com efeitos modificativos, e  DOU PROVIMENTO à Apelação

Cível  manejada pela  Embargante/Executada para,  anulando a Sentença,
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determinar  a  devolução  do feito  ao Juízo  de origem,  a  fim de que seja

oportunizada a substituição do bem oferecido à penhora. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além
do  Relator,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio  Chaves  de  Moura (Juiz
Convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des.  Leandro
dos Santos),  o  Excelentíssimo Desembargador  José Ricardo Porto  e  o
Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para
substituir a Exma. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  a  representante  do  Ministério  Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,
em João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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