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AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
GARANTIA  DO  JUÍZO  INEXISTENTE.
NECESSIDADE.  POSICIONAMENTO  FIRMADO
PELO STJ EM JULGAMENTO PROFERIDO SOB A
SISTEMÁTICA  DE  RECURSO  REPETITIVO.
INOBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO CONTIDO
NO ARTIGO 16,  §1º,  DA LEI 6.830/80.  TERRENO
INDICADO  À  PENHORA  PELA  EMBARGANTE.
PROPRIEDADE  NÃO  DEMONSTRADA  NOS
AUTOS  DA  AÇÃO  EXECUTÓRIA  FISCAL.
MATÉRIA  QUE  FORA  DEVIDAMENTE
ANALISADA  EM  MOMENTO  PREDECESSOR.
MANUTENÇÃO  DO  R.  DECISUM PELOS  SEUS
PRÓPRIOS  TERMOS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

-  Malgrado  o  Agravo  Interno  possua  o  chamado  efeito
regressivo,  permitindo  ao  Julgador  reconsiderar  o
decisório, mantenho a posição anterior pelos seus próprios
fundamentos, que foram suficientes para dirimir a questão
em disceptação.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Santana e Ribeiro Ltda., contra
decisão monocrática de fls. 120/123, a qual rejeitou os Embargos de Declaração opostos
pela referida empresa em desfavor do Estado da Paraíba.
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Nas  razões  da  presente  súplica  (fls.  125/131),  a  agravante  rebate  as  teses  já
apresentadas  em momento  predecessor.  Alega,  em síntese,  que restou comprovado nos  autos  a
efetiva garantia da dívida, através da indicação de bens à penhora. Por outro lado, aduz que não se
deve exigir mais tal conduta para a apresentação dos Embargos à Execução Fiscal. 

Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 135/146.

É o breve relatório.

VOTO

Em  sede  de  Agravo  Interno,  as  promovidas  postulam  a  reforma  da  decisão
monocrática de fls. 120/123. Entendo que, in casu, o julgado, ora agravado, deve ser mantido pelos
seus próprios fundamentos.

Conforme delineado outrora, a executada, devidamente citada, nos termos do artigo
8º  da  Lei  nº  6.830/80,  apresentou,  como garantia  do  juízo,  um terreno localizado  na  praia  de
Jacumã. Muito embora tenha ofertado o mencionado bem para fins securitários, não comprovou a
sua propriedade.

Nesse contexto, o ente estatal pugnou, à fl. 14, pela intimação da parte adversa para
anexar  as  respectivas  certidões  imobiliárias,  ocasião  em  que  foram  opostos  os  Embargos  à
Execução,  com a finalidade de discutir  a legitimidade da cobrança,  tendo o magistrado julgado
extinto o processo sem resolução do mérito, com arrimo no art. 267, IV, do CPC/1973 c/c art. 16,
§1º, da Lei 6.830/1980, diante do não atendimento da exigência de prévia garantia do juízo.

Ora, para a propositura dos Embargos à Execução Fiscal, faz-se mister a segurança
do  juízo.  Esse  é  o  intelecto  corroborado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  em   julgamento
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO
ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE
DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO
DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA
OCORRÊNCIA  DE  GRAVE  DANO  DE  DIFÍCIL  OU  INCERTA
REPARAÇÃO  (PERICULUM  IN  MORA)  PARA  A  CONCESSÃO  DE
EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS  DO DEVEDOR OPOSTOS
EM EXECUÇÃO FISCAL.
(...)
6. 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 expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à
execução fiscal.
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7.  Muito  embora  por  fundamentos  variados  -  ora  fazendo  uso  da
interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador
caminho  da  teoria  do  "Diálogo  das  Fontes",  ora  utilizando-se  de
interpretação  histórica  dos  dispositivos  (o  que  se  faz  agora)  -  essa
conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante (...)
9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.”
(REsp 1272827/PE,  Rel.  Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) – Grifos
nossos.

Nessa linha  de raciocínio,  também é o posicionamento  firmado  por  esta  Egrégia
Corte,  em casos idênticos, com o mesmo objeto e causa de pedir, onde a agravante,  Santana e
Ribeiro Ltda., figura no polo passivo das respectivas demandas, senão vejamos:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  1º  RECORRENTE.  EXECUÇÃO  FISCAL.
EMBARGOS  AJUIZADOS.  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO.  AUSÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 20,
§  4º  DO  CPC  -  1973.  REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
EXECUTADO  BENEFICIÁRIO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA.
APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/1950. PROVIMENTO DO
RECURSO. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos pelo
Executado, nos termos do art. 20, § 4º do CPC - 1973. Fixados, fica sua
exigibilidade suspensa, diante da concessão da Justiça Gratuita, (art. 12
da Lei 1.050/1960). APELAÇÃO CÍVEL. 2º INSURGENTE. EXECUÇÃO
FISCAL. APLICABILIDADE DO ART. 16, §1º, DA LEI N. 6.830/1980.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  AJUIZADOS.  GARANTIA  DO  JUÍZO.
PRETENDIDA  TRANSFERÊNCIA  DE  BEM  POR  TERCEIRO  PARA
EMPRESA  EXECUTADA.  INEXISTÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA
EXCLUSIVA  TITULARIDADE  DO  IMÓVEL  A  SER  CAUCIONADO.
INIDONEIDADE  DA  PRETENDIDA  TRANSFERÊNCIA.  ATO  QUE
NÃO  SE  REVESTE  DE  REGULARIDADE  PARA  EFETIVAÇÃO  DA
PENHORA.  HIPÓTESE,  ADEMAIS,  EM QUE O EXEQUENTE NÃO
ACEITOU O SEGURO OFERTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  A
sistemática  adotada  pela  Lei  n.  11.382/2006,  que  introduziu
modificações no CPC, suprimindo a necessidade de penhora, depósito ou
caução,  não  se  aplica  à  execução  fiscal,  regulada  por  legislação
própria.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00464766520138152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES.
JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 15-12-2016).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.
EXIGÊNCIA  DE  GARANTIA  DO  JUÍZO.  INAPLICAÇÃO  DO
ENTÃO  VIGENTE  ART.  736  DO  CPC.  PRINCÍPIO  DA
ESPECIALIDADE.  PREVALÊNCIA  DA REGRA  DO  ART.  16  DA
LEI DAS EXECUÇÕES FISCAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA.
DESPROVIMENTO. - Segundo firmes precedentes jurisprudenciais, a
garantia do juízo é obrigatória sob pena de rejeição dos Embargos, nos
termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, exigência que prevalece, em
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face do princípio da especialidade, sobre a regra geral do então vigente
art.  736  do  CPC.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00220335020138152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES.
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 18-04-2017) 

“APELAÇÃO.  EXECUÇÃO FISCAL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO  DO  FEITO,  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
IRRESIGNAÇÃO  DO  EMBARGANTE.  GARANTIA  DO  JUÍZO.
NECESSIDADE.  APLICAÇÃO  DO  ART.  16,  §1º,  DA  LEI  DE
EXECUÇÕES  FISCAIS.  NÃO  CUMPRIMENTO.  PROPRIEDADE
DO  TERRENO  NÃO  VERIFICADA  NOS  AUTOS  DA  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO  FISCAL.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. - O art. 16, §1º, da Lei nº 8.630/80, aplicável ao
caso, assegura ser necessária a garantia do juízo, para que os embargos
à  execução  sejam  recebidos.  -  Diante  da  inexistência  de  prova  da
propriedade do bem dado em garantia pelo credor, imperioso se torna
manter a decisão que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.” (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00423281120138152001,  4ª
Câmara Especializada Cível,  Relator  DES. FREDERICO MARTINHO
DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 30-05-2017) 

Com efeito, na conjuntura em epígrafe, inexistiu esteio probatório hábil a atestar a
titularidade da propriedade do lote de terreno ofertado, eis que a procuração pública, juntada à fl. 11
dos autos originais,  comprova,  tão somente,  que o outorgante concedeu poderes para que o Sr.
Fábio Firmino de Araújo (advogado da agravante) alienasse o bem.

Ainda sobre o tema, assim restou consignado na decisão combatida (fls. 120/123):

“(…)A empresa demandada, ora recorrente, fundamenta a existência de
contradição  no  r.  decisum,  alegando  haver  documento  nos  encarte
processual capaz de comprovar que o juízo encontra-se garantido, uma
vez que foi  oferecido à penhora o imóvel  descrito à fl.  08 (autos  em
apenso).

Por oportuno, quanto ao ponto em debate, trancrevo excerto do acórdão
lançado às fls. 108/114, tendo este Julgador delineado, de modo claro e
preciso, as razões que motivaram o não reconhecimento do bem ofertado
como hábil a garantir o juízo:

“(…)  O  Estado  da  Paraíba  ajuizou  Ação  de  Execução  Fiscal  em
desfavor  de  Santana  Ribeiro  LTDA., com  a  finalidade  de  obter  o
pagamento do crédito tributário inscrito na CDA n. 020002320120624,
no valor nominal de R$ 12.586,31 (doze mil, quinhentos e oitenta e seis
reais  e  trinta  e  um centavos),  proveniente  de  ICMS –  Imposto  sobre
Circulação de Mercadoria e Serviços.

A  executada,  devidamente  citada,  nos  termos  do  artigo  8º  da  Lei  nº
6.830/80, apresentou, como garantia do juízo, um terreno localizado na
praia de Jacumã. Muito embora tenha ofertado o mencionado bem para
fins securitários, não comprovou a sua propriedade.
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Diante  da  conjuntura  narrada,  o  ente  estatal  requereu,  à  fl.  14,  a
intimação  da  parte  adversa  para  anexar  as  respectivas  certidões
imobiliárias, ocasião em que foram opostos os Embargos à Execução,
com  a  finalidade  de  discutir  a  legitimidade  da  cobrança,  tendo  o
magistrado julgado extinto o processo sem resolução do mérito,  com
arrimo    no  art.  267,  IV,  do  CPC/1973  c/c  art.  16,  §1º,  da  Lei  de
Execuções Fiscais,  diante do não atendimento da exigência de prévia
garantia do juízo.

Após o breve esclarecimento acerca do teor do almanaque processual,
acima  delineado,  passo  ao  exame  da  questão  meritória  trazida  ao
conhecimento deste Tribunal.

(…)

Por outro lado, no tocante à alegação no apelo, ora em análise, de que o
artigo 9º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais autorize a indicação de
bens de terceiro à penhora, convém destacar que, no caso concreto, não
se comprovou sequer a titularidade da propriedade do lote de terreno
ofertado,  eis  que  a  procuração  pública  juntada  à  fl.  11  dos  autos
originais apenas atesta que o outorgante concedeu poderes para que o
Sr. Fábio Firmino de Araújo (advogado da Apelante) alienasse o bem. 

Vejamos a redação do dispositivo citado nas partes cuja transcrição é
relevante para exposição dos fundamentos devidos:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa
de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado
poderá: 
(...)
IV  -  indicar  à  penhora  bens  oferecidos  por  terceiros  e  aceitos  pela
Fazenda Pública.
§ 1º - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à
penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.” (Art. 9º,
IV e §1º, LEF) 

Pois bem. Da análise do artigo transcrito, observo que a indicação da
penhora  de  bens  oferecidos  por  terceiros  possui,  como  condição,  a
aceitação pela Fazenda Pública, circunstância esta não vislumbrada na
conjuntura em epígrafe, haja vista a expressa recusa lançada às fls. 14 e
19/21.

Cumpre  registrar,  ainda,  que,  em  se  tratando  de  imóvel,  far-se-ia
imperiosa  a  outorga  exteriorizada  da  respectiva  cônjuge,  eis  que  o
executado é casado, conforme se depreende da procuração pública (fl.
11),  não  tendo  sido  constatado  o  consentimento  de  sua  esposa  em
qualquer momento.

Logo, agiu acertadamente o Julgador sentenciante, ao extinguir o feito
sem resolução de mérito, com base no art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980,
até porque não foi formalizado o ato constritivo, com a prévia aceitação
da Fazenda Pública do bem desembaraçado de terceira pessoa e que foi
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indicado pelo devedor (art. 9º da LEF), não merecendo reforma o Edito
monocrático que extinguiu os embargos promovidos antes da penhora,
porquanto são inadmissíveis sem a garantia do juízo.

É mister salientar, ainda, que inexiste vício no julgado com relação ao
tópico que aduz não ser a penhora “mais condição para a interposição
de  embargos  à  execução,  nos  termos  da  inovação  trazida  pela  lei
11.232/05”,  pois  ao  analisar  o  feito,  consignei  o  seguinte
posicionamento, às fls. 110-v/111, in verbis:

“(…)  muito embora o Novo Código de Processo Civil tenha alterado e
revogado o art.  737, deixando de    exigir a penhora como requisito de
procedibilidade  dos  embargos  do  devedor,  essa  modificação  não
interfere no rito da execução fiscal,  diante desta ser regulada por lei
própria, a qual continua exigindo a garantia do juízo para oposição dos
embargos, nos moldes do já citado art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80.

Corroborando o posicionamento aqui firmado, esta Egrégia Corte, em
recentíssimos julgados, inclusive de minha Relatoria, assim já decidiu
em causas onde figuram as mesmas partes, com identidade da causa de
pedir e do pedido: 

(…)

Nessa perspectiva, entendo que a irresignação aclaratória apresentada
pela embargante, configura-se, repito, como tentativa de rediscussão da
matéria,  o  que  não  é  permitido  em  sede  de  recurso  horizontal.” -
Destaquei!

Com  efeito,  malgrado  o  Agravo  Interno  possua  o  chamado  efeito  regressivo,
permitindo ao Julgador reconsiderar o decisório combatido, mantenho a posição anterior pelos seus
próprios fundamentos, que foram suficientes para dirimir a questão em disceptação.

Desse  modo,  não  trazendo  a  insurgente  fundamentos  suficientes  a  mudar  o
julgamento proferido, mantenho-o em todos os seus termos. 

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.  

É como voto.

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

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti Cléa Marinho
Costa Lopes, Procuradora de Justiça.
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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, 24 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
        RELATOR

J/16

Des. José Ricardo Porto
7


	GABINETE DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO
	ACÓRDÃO
	AGRAVO INTERNO Nº.: 0041505-37.2013.815.2001

