
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº  0035247-11.2013.815.2001
RELATOR          : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
EMBARGANTE   : Santana e Ribeiro Ltda . (Adv. Fábio Firmino de Araújo e Ronaldo 
de Sousa Vasconcelos) 
EMBARGADO     :  Estado da Paraíba,  representado por seu Procurador Ariano 
Wanderley N. C. de Vasconcelos.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO, 
OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA. 
REEXAME DA MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO 
DOS EMBARGOS.

-  Constatado  que  a  insurgência  do  embargante  não  diz 
respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão 
impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é de 
rigor a rejeição dos aclaratórios.

- O reexame de matéria já decidida com a simples intenção de 
propiciar  efeitos  infringentes  ao  decisum  impugnado  é 
incompatível  com  a  função  integrativa  dos  embargos 
declaratórios.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do 
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 70.

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  Santana  e 
Ribeiro  Ltda  contra  decisão  a  qual  negou  seguimento  ao  recurso  apelatório 
interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos.



Alega o embargante haver  contradição na decisão,  visto que, 
conforme se  verifica  dos  autos,  existe  o  protocolo  da petição  nomeando lotes  de 
terrenos  como  garantia  dos  embargos,  não  podendo  extinguir  o  processo  pela 
ausência de segurança do Juízo.

Ao  final,  pugna  pelo  acolhimento  dos  presentes  embargos, 
sanando-se a contradição existente.

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de 
fls. 62/64 que negou seguimento ao recurso apelatório, mantendo a sentença a quo em 
todos os seus termos. 

Inconformado,  o  embargante  sustenta  haver  contradição  no 
Julgado, visto que, supostamente, teria oferecido terrenos na praia de Jacumã a fim 
de garantir o Juízo. 

Ocorre que, da análise do acórdão embargado, não se verifica 
qualquer omissão, eis que a matéria foi devidamente enfrentada.

Com efeito, assim constou da decisão:

“Primeiramente,  merece  análise  o  pedido  de  justiça  gratuita 
formulado pela empresa recorrente.

Com  efeito,  a  apelante,  pessoa  jurídica,  apesar  de  requerer  o 
referido benefício, não apresenta qualquer documento que assegure 
a sua fragilidade financeira ao ponto de restar impossibilitada de 
arcar  com  as  despesas  e  custas  processuais,  motivo  pelo  qual 
entendo que tal pleito não rende respaldo.

Nessa toada, a Corte de Justiça Superior já se manifestou, vejamos:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
ADMINISTRATIVO.  PROCESSUALCIVIL.  VIOLAÇÃO  DO 
ARTIGO  535  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
OMISSÃO.INEXISTÊNCIA.  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA. 
PESSOA JURÍDICA SEM FINSLUCRATIVOS.  COMPROVAÇÃO 
DA  NECESSIDADE  DO  BENEFÍCIO.  REEXAME  DEPROVA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 
[...]  2.  "A  egr.  Corte  Especial,  na  sessão  de  02.08.2010,  passou  a 
adotara tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa 
jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da 



assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade 
lucrativa  ou  não  da  entidade  requerente.  Precedente:  EREsp  nº 
603.137/MG,Corte  Especial,  de  minha  relatoria,  DJe  23.08.10." 
(AgRgEREsp nº1.103.391/RS, Relator Ministro Castro Meira, Corte 
Especial, in DJe23/11/2010). 3. Reconhecido no acórdão impugnado, 
com  base  na  prova  dos  autos,que  não  restou  demonstrada  a 
insuficiência econômica do Sindicato, a justificar o indeferimento 
do pedido de assistência judiciária gratuita, a afirmação em sentido 
contrário  requisita  o  reexame  do  acervo  fáctico-probatório  dos 
autos, vedado na instância excepcional. 4. É inviável, no âmbito do 
recurso especial, a revisão do grau desucumbimento de cada parte, 
por envolver análise  das  peculiaridades  da causa,  nos  termos do 
enunciado  nº  7  da  Súmula  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  5. 
Agravo regimental improvido.”1

Assim, não acolho o pedido de justiça gratuita.

Com relação ao cerceamento de defesa ventilado no apelo, todavia, 
adianto que não merece prosperar.

É  que  a  decisão,  em  momento  algum,  violou  o  princípio  do 
contraditório.  Na verdade, se limitou a extinguir a demanda sem 
resolução do mérito, com base no art. 16, §1º, da LEF, que exige, para 
oposição dos embargos, a garantia da execução fiscal, sob pena de 
inadmissibilidade daqueles. 

Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.

Em prejudicial de mérito,  afasto a alegação do recorrente de que 
houve prescrição quinquenal do crédito tributário, vez que este foi 
constituído em 2013 e o despacho de citação ocorreu em 02/09/2013, 
ou seja, não extrapolou o lapso temporal sustentado.

No mérito, a discussão recursal gira em torno da falta de garantia do 
juízo.

Com  efeito,  é  cediço  que  para  a  oposição  da  ação  incidental  de 
embargos  à  execução  fiscal  é  necessária  a  garantia  do  juízo, 
conforme dispõe o art. 16, § 1º, da Lei 6830/80, que deve se dar por 
meio de constrição judicial de bens do executado, pela penhora ou 
depósito.

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária;
III - da intimação da penhora.
§  1º  -  Não  são  admissíveis  embargos  do  executado  antes  de 



garantida a execução.”

O  recorrente  destaca  que  o  art.  736,  do  CPC,  registra  que  “o 
executado,  independentemente  de  penhora,  depósito  ou  caução, 
poderá  opor-se  à  execução  por  meio  de  embargos”.  Todavia,  tal 
dispositivo não se aplica ao presente caso e, além disso, trata-se de 
norma genérica,  não demonstrando,  assim,  seu alcance quando o 
assunto circula especificamente em torno de embargos à execução 
contra a fazenda pública, até porque não se pode olvidar que deve 
prevalecer o princípio da especialidade das leis, que, in casu, será a 
LEF sobre o CPC.

Nesse contexto, resta claro que a garantia do juízo não foi satisfeita 
na  presente  contenda,  razão  pela  qual  mantenho  o  decisum 
impugnado, o que faço alicerçado também em precedentes da Corte 
Superior de Justiça,  cujo entendimento caminha no sentido de a 
prévia garantia do juízo ser pressuposto de admissibilidade para o 
recebimento dos embargos à execução fiscal, vejamos:

“TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PENHORA.  GARANTIA  DO 
JUÍZO.  REQUISITO  PARA  APRESENTAÇÃO  DE  EMBARGOS. 
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO SOB O 
REGIME  PREVISTO  NO  ART.  543-C  DO  CPC.  1.  "Efetivada  a 
penhora  por  oficial  de  justiça  e  dela  sendo  intimado  o  devedor, 
atendido estará o requisito de garantia para a oposição de embargos 
à execução." (REsp 758.266/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJ 
de 22/8/2005).
2.  A Primeira  Seção,  no  julgamento  do  REsp n.  1.127.815/SP,  em 
24/11/2010, Relator Ministro Luiz Fux, feito submetido à sistemática 
do art. 543-C do CPC, reafirmou entendimento no sentido de que 
uma vez efetuada  a  penhora,  ainda  que insuficiente,  encontra-se 
presente a condição de admissibilidade dos embargos à execução, 
haja vista a possibilidade posterior da integral garantia do juízo, 
mediante reforço da penhora. 3. Agravo regimental não provido.”3  

“TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL.  GARANTIA DO JUÍZO.  BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS LEIS. 1. Não 
há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é 
dada  na  medida  da  pretensão  deduzida,  com  enfrentamento  e 
resolução  das  questões  abordadas  no  recurso.  2.  Discute-se  nos 
autos a possibilidade de oposição de embargos  à  execução fiscal 
sem garantia do juízo pelo beneficiário da justiça gratuita. 3. Nos 
termos  da  jurisprudência  do  STJ,  a  garantia  do  pleito  executivo 
fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor nos 
exatos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80. 4. O 3º, inciso VII, da 
Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do art. 16, § 1º, da LEF, pois o 



referido dispositivo é cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de 
despesas  de  natureza  processual,  não  havendo  previsão  legal  de 
isenção  de  garantia  do  juízo  para  embargar.  Ademais,  em 
conformidade com o princípio da especialidade das leis, a Lei de 
Execuções Fiscais deve prevalecer sobre a Lei n. 1.060/50. Recurso 
especial improvido.”4

No mesmo sentido tem se pronunciado outras Cortes:

“AGRAVO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO  FISCAL.  AUSÊNCIA  DE  GARANTIA  DO  JUÍZO. 
INADMISSIBILIDADE.  INAPLICABILIDADE  DO  ARTIGO  736 
DO  CPC.  INCIDÊNCIA  DA  LEI  Nº  6.830/80.  Não  são  cabíveis 
embargos do devedor atacando execução fiscal sem prévia penhora. 
O disposto no artigo 736 do CPC não se aplica à hipótese, mas sim a 
Lei  nº  6.830/80,  específica  para  a  situação.  Precedentes  do  STJ  e 
desta Corte. AGRAVO DESPROVIDO.”5 

“EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL  -  INEXISTÊNCIA  DE 
GARANTIA  DO  JUÍZO  -  IMPRESCINDIBILIDADE  - 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  16,  §  1º,  DA  LEI  N.º  6.830/80.  -  Nos 
termos do § 1º do art.  16 da Lei nº 6.830/80, a garantia do juízo é 
conditio  sine  qua  non  para  o  processamento  dos  embargos  à 
execução fiscal. - A alteração promovida no C.P.C., com o advento da 
Lei n.º  11.382/2006,  revogando o art.  737 daquele diploma, não se 
estende a execuções fiscais, devendo prevalecer, nesses casos, a Lei 
de Execução Fiscal (n.º 6.830/80), por ser lei especial.”6 

Nessa ordem, nenhum reparo merece a douta sentença hostilizada, 
que julgou extintos os embargos por ausência de prévia garantia do 
juízo. 

Com relação  às  arguições  de excessos  dos  valores  cobrados  pelo 
exequente, vejo que carece de análise, pois a demanda, como visto, 
está sendo extinta por falta de requisito de admissibilidade, o que 
dispensa se adentrar no mérito dos cálculos da dívida.

Em razão das considerações tecidas acima, pois, com fulcro no art. 
557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,  assim  como,  na 
jurisprudência dominante do STJ e do TJPB, rejeito as preliminares 
e a prejudicial  de mérito da prescrição quinquenal  e,  no mérito, 
nego seguimento ao recurso  apelatório,   mantendo incólumes os 
exatos termos da sentença atacada.”

A decisão, bem se vê, não padece de nenhum vício que autorize 
a oposição dos embargos de declaração. O embargante pretende, apenas, rediscutir a 
matéria julgada anteriormente, até porque os fundamentos apresentados no acórdão 



são suficientes para embasar a decisão.

Ademais, os bens supostamente oferecidos à garantia do Juízo a 
fim  de  garantir  a  admissibilidade  dos  embargos,  não  servem  para  o  propósito 
perseguido, é que o executado, ora embargante, não provou a propriedade deles.

Consta  nos  autos  apenas  procuração  pública  outorgando 
poderes a terceiros a doar, vender, ceder, permutar etc os terrenos ali constantes, sem, 
contudo, provar a propriedade destes.

Não  há  nos  autos  escritura  pública  de  compra  e  venda  ou 
mesmo certidão do Cartório de Registro Imobiliário atestando o real proprietários 
dos bens.

Sendo  assim,  referida  nomeação  à  penhora  é  desprovida  de 
qualquer validade, razão pela qual, a sentença  a quo  deve ser mantida em todos os 
seus termos.

Ora, se a decisão enveredou por uma interpretação equivocada 
ou  que  contraria  os  argumentos  do  recorrente,  não  há  que  se  falar  em 
omissão/contradição/obscuridade, nem tampouco, em acolhimento dos embargos. 

Sobre  o  tema,  o  STJ  já  decidiu  que  “constatado  que  a 
insurgência  da  embargante  não  diz  respeito  a  eventual  vício  de  integração  do 
acórdão impugnado,  mas a interpretação que lhe foi  desfavorável,  é  de rigor  a 
rejeição dos aclaratórios.”1

Como bem assentou o Ministro Luiz Fux,  “o inconformismo, 
que  tem  como  real  escopo  a  pretensão  de  reformar  o  decisum,  não  há  como 
prosperar,  porquanto  inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição, 
obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de 
declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC”.2

Ante  o  exposto,  creio  que  os  aclaratórios  têm  a  única  e 
específica  função  de  rediscutir  a  matéria  da  apelação,  razão  pela  qual  voto  pela 
rejeição dos mesmos.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos 
termos do voto do relator.

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.
2 STJ - EDcl no REsp 1133769 / RN – Rel. Min. Luiz Fux – S1 - DJe 01/07/2010. 



Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho  (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva), o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
 Juiz Convocado


