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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0595962-49.2012.815.0011
RELATOR        : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
ADVOGADOS : Paulo Fernando Paz Alarcon
AGRAVADO : José Xavier Dutra e Maria Lúcia Frazão Dutra
ADVOGADA : Ana Rita Ferreira Nóbrega Cabral e Gustavo Maia Resende Lúcio

PROCESSUAL  CIVIL  – Agravo  de
instrumento –    Embargos  à  execução  –
Atribuição  do  efeito  suspensivo  –
Descabimento  –  Ausência  de  garantia  do
juízo  –  Inteligência  do  art.  739-A,  §1º, do
CPC – Provimento.

“Art. 739-A.  Os embargos do executado não
terão efeito suspensivo. (Incluído pela Lei nº
11.382, de 2006).
§  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.”

V I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes
autos de agravo de instrumento acima identificados.

A  C  O  R  D  A  M, em  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  dar
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provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  de
julgamento de fl. 169.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela CAIXA  DE  PREVIDÊNCIA  DOS  FUNCIONÁRIOS  DO  BANCO  DO
BRASIL  –  PREVI,  em  face  de JOSÉ  XAVIER  DUTRA  e  MARIA  LÚCIA
FRAZÃO DUTRA,  irresignada com a  decisão  proferida  pela  M.M.  Juíza  de
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande (fls. 22) que atribuiu
efeito suspensivo aos embargos do devedor opostos pelos agravados.

Inicialmente,  a agravante manejou ação de
execução de título extrajudicial em face dos agravados.

 
Os agravados apresentaram defesa, através

da oposição de Embargos à Execução.

A decisão agravada,  colacionada às fls.  22
destes  autos,  consistiu  num despacho  padronizado  com diversas  opções  a
serem  assinaladas  com  um  “x”,  restando  como  assinalada  a  opção  de
recebimento dos embargos com atribuição do efeito suspensivo. Destaque-se
que no padrão utilizado não havia opção a ser assinalada de recebimento dos
embargos sem atribuição de efeito suspensivo.

Na  peça  vestibular  do  recurso,  aduziu  a
recorrente que a atribuição de efeito suspensivo requer, concomitantemente, os
seguintes requisitos: a) garantia do juízo; b) relevância da fundamentação; c)
perigo de dano no caso de prosseguimento da execução e d) requerimento do
embargante. Juntou farta jurisprudência e doutrina.

Contrarrazões de fls. 133/144 pugnando pela
manutenção da decisão aduzindo,  em síntese,  que ofertou bem imóvel para
penhora e o prosseguimento da execução pode lhes causar dano irreparável e
outras questões atinentes ao mérito do crédito em cobrança.

Informações  do  juízo  recorrido  às  fls.  147
ratificando  a  decisão  recorrida  e  informando  que  os  oficiais  de  justiça  não
encontraram bens passíveis de constrição.

Instada, a Douta Procuradoria de Justiça, em
parecer de fls. 150/153, pugna pelo não conhecimento das matérias deduzidas
pelos  agravados  atinentes  ao  mérito  do  crédito  (ou  seja,  ao  mérito  dos
embargos à execução) e, no mérito, deixou de opinar.
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É o que importa relatar. 

V O T O

Preenchidos  os  pressupostos  processuais
extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

O  cerne  da  questão  reside  unicamente  na
correção ou incorreção da atribuição do efeito suspensivo aos embargos do
devedor opostos pelos agravados.

Aprioristicamente, cumpre repisar o art. 739-
A do CPC, “in litteris”: 

“Art. 739-A.  Os embargos do executado não terão efeito
suspensivo. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).

§  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. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).

§ 2o  A decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá,
a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a
qualquer tempo,  em decisão fundamentada,  cessando as
circunstâncias  que  a  motivaram. (Incluído  pela  Lei  nº
11.382, de 2006).” (grifos nossos)

Da análise do dispositivo legal, vislumbra-se
com extrema clareza que a regra geral,  depois da minirreforma do CPC de
2006, é a não atribuição dos efeitos suspensivos, salvo diante da presença dos
quatro requisitos (ou três se forem juntadas relevância e perigo de dano): a)
requerimento  do embargante;  b)  relevância  da fundamentação;  c)  perigo de
dano ao executado e d) garantia suficiente do juízo.

Veja-se que se de um lado a minirreforma de
2006 permitiu a apresentação de embargos do devedor independentemente de
garantia do juízo, mercê do art.  736 do CPC, em contrapartida retirou-lhe o
automático efeito suspensivo. Vejamos a redação do art. 736 com a alteração
dada pela Lei n. 11.382/2006, “in verbis”:

Art. 736.  O executado,  independentemente de penhora,
depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio
de embargos. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
(grifos nossos).
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De  igual  forma,  entende  a  jurisprudência
pátria, a qual pede-se “venia” para colacionar.

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1º, DO
CPC.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REVISÃO.  MATÉRIA  FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ.  I.  Na  linha  da  jurisprudência  do  STJ,
consolidada  no  julgamento  do  Recurso  Especial
1.272.827/PE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o
art.  739-A  do  CPC  aplica-se  às  execuções  fiscais  e  a
atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor
está  condicionada  ao  cumprimento  de  três  requisitos:
apresentação de garantia da execução; verificação, pelo
juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris)
e  da  ocorrência  de  grave  dano  de  difícil  ou  incerta
reparação  que  o  prosseguimento  da  execução  possa
causar ao executado (periculum in mora). II. No caso, o
Tribunal  de  origem  indeferiu  a  concessão  de  efeito
suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por concluir
pela  inexistência  desses  requisitos.  Nesse  contexto,  a
pretendida  inversão  do  julgado  demandaria,
inevitavelmente,  a  incursão  no  acervo  fático-probatório
dos  autos,  o  que  é  obstado,  no  âmbito  do  Recurso
Especial,  pela  Súmula  7/STJ.  Precedentes.  III.  "A
orientação adotada pela Corte  de origem harmoniza-se
com  a  jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  de  que
embargos do devedor poderão ser  recebidos com efeito
suspensivo  somente  se  houver  requerimento  do
embargante  e,  cumulativamente, estiverem  preenchidos
os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação;
b)  grave  dano  de  difícil  ou  incerta  reparação;  e  c)
garantia  integral  do  juízo. Na  hipótese  vertente,  a
Instância  a  quo  consignou  que  a  embargante  'não
comprovou  serem  relevantes  os  seus  fundamentos  para
efeitos  de  suspensão  do  executivo  fiscal,  sequer  que  o
prosseguimento  dele  teria  o  condão  de  causar  dano  de
difícil ou incerta reparação'. Para se chegar à conclusão
contrária a que chegou o Tribunal  a  quo,  no tocante  a
concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução,
faz-se  necessário  incursionar  no  contexto  fático-
probatório  da  demanda,  o  que  é  inviável  em  sede  de
recurso  especial,  nos  termos  da  Súmula  07/STJ"  (STJ,
AgRg no Ag 1.276.180/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA  TURMA,  DJe  de  14/04/2010).  IV.  Agravo
Regimental improvido.  (AgRg no AREsp 377.572/PI, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 08/04/2014, DJe 22/04/2014). (grifos nossos).

E,

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.  EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
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RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE  RECURSAL.
EMBARGOS  DO  DEVEDOR.  EFEITO  SUSPENSIVO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 739-A
DO  CPC.  MATÉRIA  JULGADA  NO  RITO  DO  ART.
543-C DO CPC. REsp 1.272.827-PE. 1. Preliminarmente,
a pretensão exclusivamente deduzida para nova análise do
mérito  da  decisão  impugnada impõe  sejam os  presentes
embargos declaratórios recebidos sob a forma regimental,
em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2.
O pedido recursal consiste, unicamente, na suspensão da
exigibilidade do crédito tributário colimado na Execução
Fiscal, sob a alegação de que, por ter apresentado carta
de  fiança  bancária,  os  efeitos  seriam  equiparados  ao
depósito em dinheiro. 3. Após oscilações no entendimento,
o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição
de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se
cumprir  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)"  (REsp
1272827/PE,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,
Primeira Seção, DJe 31/05/2013,  grifos no original).  4.
No caso  concreto,  a  Corte  local,  ao  não atribuir  efeito
suspensivo  aos  embargos  do  devedor,  concluiu  que  não
estava preenchido a relevância da fundamentação. 5. No
mais,  é bom que se diga que o STJ,  também no rito do
repetitivo, já consolidou compreensão no sentido de que a
fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do
débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, ante a taxatividade do art.  151 do
CTN  e  o  teor  do  Enunciado  Sumular  n.112/STJ  (REsp
1156668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
10/12/2010,  acórdão submetido ao regime do art.  543-C
do  CPC  e  da  Resolução  STJ  08/2008).  6.  Agravo
regimental não provido. (EDcl no AREsp 173.841/PE, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 01/10/2013, DJe 14/10/2013). (grifos nossos).

Dos  excertos  acima,  vislumbra-se  estar  a
matéria já pacificada, inclusive no âmbito do regime dos recursos repetitivos.

Da  análise  dos  autos,  sobretudo  das
informações  do  juízo  agravado  às  fls.  147,  não  houve  a  garantia  do  juízo,
embora afirmem os agravados que ofertaram bem passível de constrição.

Desta forma,  não tendo havido garantia  do
juízo faltou um dos requisitos essenciais à atribuição dos efeitos suspensivos,
inclusive o mais relevante, posto que a constrição judicial representa a garantia
de futura satisfação do crédito.

5



Agravo de Instrumento nº 0595962-49.2012.815.0011

Outrossim, revela-se reprovável o modelo de
despacho  padronizado  utilizado  pelo  juízo  recorrido,  sobretudo  por  sua
desatualização com as reformas ocorridas na Lei  Adjetiva Pátria,  posto que
sequer há a opção de recebimento dos embargos do devedor sem a atribuição
de efeitos suspensivos, o que, hodiernamente, é a regra geral prevista no art.
736 do CPC.

Contudo,  é válido ressaltar  que, quando do
prosseguimento da execução, for efetuada a garantia do juízo, poderão, ainda,
os  embargantes,  ora  agravados,  formular  pedido  de  atribuição  de  efeitos
suspensivos, nos exatos termos do  §2º do art 739-A, o qual pede-se “venia”
para transcrever.

“Art. 739-A.  Os embargos do executado não terão efeito
suspensivo. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 
§ 2o  A decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá,
a requerimento da parte, ser modificada ou revogada  a
qualquer tempo, em decisão fundamentada, cessando as
circunstâncias  que  a  motivaram. (Incluído  pela  Lei  nº
11.382, de 2006)  ".   (grifos nossos)

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos acima apontados, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
cassando  os  efeitos  suspensivos  atribuídos  aos  embargos  do  devedor  de
n.0022273-29.2012.815.0011  às  fls.  88  daqueles  autos,  sem  prejuízo  de,
alteradas as circunstâncias fáticas e a requerimento dos embargantes, poder o
juízo recorrido voltar a atribuir-lhes. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a 
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia 
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Segunda Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
16 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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