
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento nº 2001285-49.2013.815.0000
Origem : 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital
Relator : Juiz de Direito convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : Companhia Brasileira de Distribuição
Advogada : Alessandra Francisco de Melo Franco
Agravado : Estado da Paraíba
Procuradora : Rachel Lucena Trindade

AGRAVO INTERNO.  EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.  DÍVIDA  GARANTIDA  POR  CARTA
FIANÇA. EFEITOS SUSPENSIVOS AOS EMBARGOS
À  EXECUÇÃO.  CONCESSÃO.  EMISSÃO  DE
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO
DE  NEGATIVA.  POSSIBILIDADE.  LIMINAR
CONCEDIDA  NA  INSTÂNCIA  DE  ORIGEM.
IRRESIGNAÇÃO  DO  ENTE  PÚBLICO.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  INCONFORMISMO  DA
EMPRESA.  RATIFICAÇÃO  DO  DECISUM
PRIMEVO. PROVIMENTO.

-  De  acordo  com  o  art.  739-A,  §  1º,  perfeitamente
possível  a  atribuição  do  efeito  suspensivo  aos
embargos.

- Havendo prova de que a dívida cobrada encontra-se
Agravo Interno nº 2001285-49.2013.815.0000                                                                                                                                                                                1



devidamente  garantida,  bem  como  do  dano
irreparável  ou  de  difícil  reparação,  impossível
modificar  a  decisão  que  concede  a  liminar
determinando que a  Secretaria  da  Receita  Estadual
emita  certidão  positiva  de  débitos  com  efeito  de
negativa.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO, fls.  118/129,
interposto pela  Companhia Brasileira de Distribuição contra decisão monocrática,
fls.  106/113,  que  nos autos dos  Embargos à Execução Fiscal ajuizada em face do
Estado da Paraíba, pronunciou-se da seguinte forma:

Assim, forçoso reconhecer que a fiança bancária não
corresponde  ao  “depósito  integral”  para  fins  de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 
Dessa  forma,  necessária  a  reforma  da  decisão
atacada, razão pela qual casso, de logo, a liminar de
fls. 74/81.
Ademais, o art. 557, § 1º-A, do Código de Processo
Civil,  permite  ao  relator,  de  forma  isolada,  dar
provimento a recurso, conferindo à parte prestação
jurisdicional equivalente a que seria concedida, caso
a demanda fosse julgada pelo órgão colegiado.
Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Em  suas  razões,  pugna  pela  reforma  da  decisão
combatida, por asseverar que “ao contrário do entendimento adotado por este D.
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Juízo  a  ora  Agravante  não  pleiteou  pela  suspensão  da  exigibilidade  do  crédito
tributário  ora  discutido”,  tão  somente  pela  atribuição  do  efeito  suspensivo  aos
Embargos  à  Execução  Fiscal,  uma  vez  que  o  valor  executado  encontra-se
devidamente garantido por fiança bancária, nos termos da Lei nº 6.830/80, bem como
todos  os  requisitos  necessários  forma demonstrados,  conforme preceitua  o  artigo
739-A do  Código  de  Processo  Civil”,  fl.  119.  Por  outro  quadrante  assegura  a
possibilidade do oferecimento da carta fiança em sede de execução fiscal, pugnando,
ao final pelo provimento do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  convém  ressaltar  que  o  agravo  interno
trata-se de uma modalidade de inconformismo cabível contra decisão monocrática
interlocutória, terminativa ou definitiva proferida pelo Relator, consoante se delineia
nas premissas do art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Alexandre Freitas Câmara assevera sobre o tema:

(...) O art. 557 do CPC autoriza o relator a proferir
julgamento  de  mérito  do  recurso,  a  ele  negando
provimento liminarmente, toda vez que o mesmo
seja manifestamente improcedente, prejudicado ou
contrário à súmula ou à jurisprudência dominante
do  respectivo  tribunal  ou  de  tribunal  superior.
Permite-se,  pois,  ao  relator  que  profira  decisão
negativa  de  mérito  no  recurso,  toda  vez  que  o
mesmo seja manifestamente improcedente, isto é,
quando  se  tratar  de  recurso  a  que,  muito
provavelmente, o órgão colegiado competente para
apreciá-lo  negaria  provimento.”  (In.  Lições  de
Direito Processual Civil, Vol. II, 8ª edição, p. 142).
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Na  espécie,  insurge-se  o  agravante contra  decisão
monocrática,  fls.  106/113,  a  qual  deu  provimento  ao  Agravo  de  Instrumento
interposto  pelo  Estado  da  Paraíba,  nos  autos  dos  Embargos  à  Execução  Fiscal
ajuizada pelo ora recorrente.

Rememorando  a  lide,  tem-se  que  a  Companhia
Brasileira de Distribuição opôs Embargos à Execução Fiscal em desfavor do Estado
da Paraíba – o qual interpôs Ação de Execução Fiscal, visando a cobrança de débito
de ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, baseada na CDA nº
020002420121576,  procedente  do  Processo  Administrativo  nº
93300008.09.00000139/2012-32 - pretendendo demonstrar a nulidade da certidão da
dívida ativa, e, por conseguinte, reconhecer a extinção do crédito tributário.

Em suas razões, fls. 14/30 postulou, liminarmente, o
recebimento dos Embargos à Execução no efeito suspensivo, informando, para tanto,
a garantia integral do valor do débito, mediante Carta de Fiança, no montante de R$
3.217.329,07 (três milhões, duzentos e dezessete mil, trezentos e vinte e nove reais e
sete centavos), correspondente ao valor principal da dívida, cumulada com multa,
juros e honorários advocatícios, bem ainda demonstrou os requisitos exigidos para
concessão  do  respectivo  efeito. No  mérito, diz  que  a jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça estabelece a ilegitimidade da matriz de impugnar ação proposta
contra a filial, visando a cobrança de tributo, cujo fato gerador opera-se de forma
individualizada, porquanto, para fins fiscais, os estabelecimentos são considerados
entes autônomos. 

Com a anuência da tese, o Magistrado a quo deferiu a
liminar, fl. 61, motivando a interposição do Agravo de Instrumento pelo Ente Estatal,
a qual, inicialmente foi mantida pela Relatoria do Juiz Convocado Miguel de Britto
Lyra Filho, fls. 74/81, sendo, posteriormente modificada quando do julgamento do
mérito do Agravo de Instrumento.

Com  efeito,  discute-se,  no  presente  caso,  a
possibilidade de se dar efeito suspensivo aos Embargos à Execução e por conseguinte
ser expedida certidão positiva do débito, com efeitos de negativa, em razão de se
encontrar garantida a execução por meio de carta fiança bancária.
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Sabe-se  que  à  execução  fiscal  é  aplicável
subsidiariamente o Código de Processo Civil por força do art. 1º da Lei nº 6.830/83.

Ademais, o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo
Civil, acrescentado pela Lei nº 11.382/2006, assim dispõe:

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 reparação
ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja
garantida  por  penhora,  depósito  ou  caução
suficientes.

Possível,  portanto,  a  suspensão da execução,  desde
que preenchidos os requisitos da garantia a execução, a possibilidade de perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação.

O Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 543-
C, do Código de Processo Civil, julgou o recurso especial nº 1.272.827, pacificando o
entendimento no sentido de que é possível atribuir o efeito suspensivo à execução
fiscal, conforme a seguinte ementa:

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
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INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA)
PARA A CONCESSÃO  DE  EFEITO  SUSPENSIVO
AOS  EMBARGOS  DO  DEVEDOR  OPOSTOS  EM
EXECUÇÃO FISCAL.
1.  A  previsão  no  ordenamento  jurídico  pátrio  da
regra  geral  de  atribuição  de  efeito  suspensivo  aos
embargos  do  devedor  somente  ocorreu  com  o
advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994,
que promoveu a reforma do Processo de Execução do
Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11
de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do
art. 739, e o inciso I do art. 791.
2.  Antes  dessa  reforma,  e  inclusive  na  vigência  do
Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que
disciplinava  a  cobrança  judicial  da  dívida  ativa  da
Fazenda Pública em todo o território nacional, e do
Código  de  Processo  Civil  de  1939  (Decreto-lei  n.
1.608/39),  nenhuma  lei  previa  expressamente  a
atribuição,  em  regra,  de  efeitos  suspensivos  aos
embargos  do  devedor,  somente  admitindo-os
excepcionalmente.  Em  razão  disso,  o  efeito
suspensivo derivava de construção doutrinária que,
posteriormente,  quando  suficientemente
amadurecida, culminou no projeto que foi convertido
na citada Lei n.
8.953/94,  conforme  o  evidencia  sua  Exposição  de
Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993,
DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.
3.  Sendo  assim,  resta  evidente  o  equívoco  da
premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a
postura suspensiva dos embargos do devedor antes
mesmo  de  essa  postura  ter  sido  adotada
expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento
da  Lei  n.  8.953/94,  fazendo  tábula  rasa  da  história
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legislativa.
4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e
dos princípios que nortearam as várias reformas nos
feitos  executivos  da  Fazenda  Pública  e  no  próprio
Código  de  Processo  Civil  de  1973,  mormente  a
eficácia  material  do  feito  executivo  a  primazia  do
crédito público sobre o privado e a especialidade das
execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830
de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais -
LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de
1991,  foram  em  algum  momento  ou  são
incompatíveis  com a ausência  de  efeito  suspensivo
aos  embargos  do  devedor.  Isto  porque  quanto  ao
regime dos embargos do devedor invocavam - com
derrogações  específicas  sempre  no  sentido  de  dar
maiores  garantias  ao  crédito  público  -  a  aplicação
subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação
dúbia a respeito,  admitindo diversas interpretações
doutrinárias.
5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o
art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por
um ou outro regime, isto é,  são compatíveis com a
atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos
do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam
com o  art.  739-A do  CPC/73  (introduzido  pela  Lei
11.382/2006)  que  condiciona  a  atribuição  de  efeitos
suspensivos  aos  embargos  do  devedor  ao
cumprimento  de  três  requisitos:  apresentação  de
garantia;  verificação  pelo  juiz  da  relevância  da
fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano
irreparável  ou  de  difícil  reparação  (periculum  in
mora).
6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF,
mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação
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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.
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,  conforme ressoam os
seguintes  precedentes  de  ambas  as  Turmas  deste
Superior  Tribunal  de  Justiça.  Pela  Primeira  Turma:
AgRg no Ag 1381229/PR, Primeira Turma, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg
no  REsp  1.225.406/PR,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.
Hamilton Carvalhido,  julgado em 15.02.2011;  AgRg
no  REsp  1.150.534/MG,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.
Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no
Ag 1.337.891/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465/RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado
em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl
no  Ag  n.  1.389.866/PR,  Segunda  Turma,  Rei.  Min.
Humberto  Martins,  DJe  de  21.9.2011;  REsp,  n.
1.195.977/RS,  Segunda  Turma,  Rei.  Min.  Mauro
Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no
Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro
Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda
Turma,  Rei.  Min.  Eliana  Calmon,  DJe  20.11.2009;
REsp,  1.024.128/PR,  Segunda  Turma,  Rei.  Min.
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Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.
8.  Superada  a  linha  jurisprudencial  em  sentido
contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG,
Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavascki,
julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp
1.283.416/AL,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Napoleão
Nunes  Maia  Filho,  julgado  em  02.02.2012;  e  pelo
REsp  1.291.923/PR,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.
Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.
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).

Não destoa o entendimento deste Sodalício, em caso
similar:

PROCESSUAL  CIVIL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA
DO  RELATOR.  PROVIMENTO  DO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO NOS TERMOS DO ART. 557 § 1.° -
A  DO  CPC.  NÃO  APRECIAÇÃO  DAS  RAZÕES
PELO  ÓRGÃO  FRACIONÁRIO.  AGRAVO
INTERNO.  MEIO  OPORTUNO  E  ADEQUADO.
SEGUIMENTO DO RECURSO PARA ANÁLISE DA
MATÉRIA  PELO  COLEGIADO.  RETRATAÇÃO.
PROVIMENTO. Verificada a impossibilidade de ser
reexaminada a questão devolvida no agravo, é de se
dar seguimento ao recurso, para apreciar a matéria
nele  deduzida.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA COMO
GARANTIA ORIGINÁRIA DA EXECUÇÃO FISCAL.
INTERPOSIÇÃO  DE  EMBARGOS.
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PRESCINDIBILIDADE  DO  REQUISITO  DO
ACRÉSCIMO  DE  30  por  cento  DO  DÉBITO
IMPOSTO  PELO  §  2°  DO  ART.  656  DO  CPC.
EXIGÊNCIA  APENAS  PARA  OS  CASOS  DE
SUBSTITUIÇÃO  DE  PENHORA.  OBSERVÂNCIA
DOS  PRESSUPOSTOS  LEGAIS  ESTABELECIDOS
NO  ART.  9  °,  II  DA  LEI  N.°  6.830/80.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. Sobre o instituto
da carta de fiança, observa-se que o inciso 11 do art.
9.°  da  Lei  de  Execução  Fiscal  contempla  a
possibilidade de o devedor garantir a execução, pelo
valor  da  dívida,  juros,  multa  de  mora  e  demais
encargos  constantes  na  Certidão  da  Dívida  Ativa
através de depósito em dinheiro à ordem do Juízo, de
fiança bancária, de nomeação de bens à penhora ou
de indicação de bens oferecidos por terceiros, desde
que  aceitos  pela  Fazenda  Pública  exequente.
Verificando-se que a carta de fiança foi emitida por
uma instituição bancária, regularmente autorizada a
funcionar no país pelo Banco Central do Brasil, não
há que se discutir acerca da idoneidade de tal fiador.
Considerando  que  o  valor  da  carta  de  fiança
oferecida  pelo  agravado  não  está  sujeita  à
observância do limite estabelecido pelo § 2.° do art.
656 do CPC, deve ser manter incólume a decisão que,
em sede de pedido cautelar incidental, determinou a
emissão  de  Certidão  Positiva  com  efeito  negativo
pela Fazenda Pública exequente. (TJPB, Processo nº
20020099500080001, Rel(a). Des (a). Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti,  2ª  CC,  Julgado  em
03/05/2012) - sublinhei.

Restando,  assim,  comprovado  que  a  execução
encontra-se garantida através da Carta Fiança, a qual está prevista no art. 9º, II, da Lei
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nº  6.830/80,  impossível  modificar  a  decisão de  fl.  61,  motivo pelo  qual,  retifico  o
decisum,  ao  tempo  em  que  nego  provimento  ao  Agravo  de  Instrumento,  pelos
motivos acima esboçados.

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  AO
RECURSO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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