
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O
APELAÇÃO CÍVEL nº 0018436-73.2013.815.2001
ORIGEM : 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
RELATOR : Aluizio Bezerra Filho, Juiz de Direito convocado em 

substituição ao Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Estado da Paraíba, representado por sua

Procuradora Mônica Figueiredo
APELADO : Fabrício Montenegro de Moraes
ADVOGADO : Em causa própria (OAB/PB n. 10.050)

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Embargos  à execução fiscal  –  1.  Garantia
do Juízo – Ausência – Violação ao § 1º do
art. 16 da lei nº 6.830/80  –  2.  Prazo  para
interposição  dos embargos –  30 (trinta)
dias – Inobservância – Intempestividade –
Embargos à execução que não podem ser
conhecidos – Sentença cassada – Rejeição
liminar –  Extinção  do  processo  sem
julgamento  de  mérito  –  Provimento  do
apelo.
 

1. Consistia  requisito  de  admissibilidade
especial dos embargos à execução a prévia
garantia  do  Juízo,  conforme  legislação
especial,  que  trata  da  execução  fiscal
(artigo  16,  §  1º,  LEF),  a  qual  prevalecia
sobre  a  legislação  geral,  especialmente
diante de norma reguladora específica, não
padecendo  de  qualquer  vício  ou  eiva  de
inconstitucionalidade a questão.

-  Se  o  executado  opta  por  apresentar
defesa  através  de  embargos  à  execução,
deve se submeter às regras próprias para
tanto,  as quais exigiam prévia garantia da
execução.
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2. O executado tem prazo de 30 dias para
oferecer  embargos  à  execução  fiscal,
conforme estabelecido no artigo  16 da Lei
de Execuções Fiscais, a partir da intimação
da penhora, conforme o presente caso, sob
pena de rejeição liminar, a teor do art. 918,
I, do Código de Processo Civil/2015.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, dar provimento à apelação cível, nos termos do voto do Relator e
da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de  apelação cível, interposta pelo
Estado  da  Paraíba, contra  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  de
Executivos Fiscais  da Comarca da Capital, que, em sede de “embargos à
execução  fiscal”,  opostos  por  Fabrício  Montenegro  de  Moraes,  julgou
procedentes os pedidos, para declarar nula a representação fiscal realizada
pelo  fisco,  que  originou  o  processo  administrativo  nº  2606/2002  (CDA nº
00021420021058-3/2005), para que surtam os seus efeitos legais.

Irresignado,  o  Estado da  Paraíba apelou
desta decisão (fls.  58/74),  defendendo,  preliminarmente,  em síntese, tanto  a
inadmissibilidade  dos  embargos  à  execução  antes  de  garantido  o  juízo,
quanto a intempestividade dos embargos à execução fiscal.

No mérito, aduz o ente público, em resumo,
que o tributo foi declarado pelo contribuinte, questionando-se, apenas, a multa
aplicada, não havendo razão para desqualificá-la, diante do não pagamento. 

Defende a legitimidade da transferência do
débito para o sócio da empresa, em razão de indícios de dissolução irregular
da pessoa jurídica, e, por fim, sustenta o equívoco do valor fixado a título de
condenação  ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais  em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao final, requer o provimento do recurso.

2



Apelação Cível nº 0018436-73.2013.815.2001

Contrarrazões às fls. 77/82, sustentando o
apelado a possibilidade de embargos à execução sem a garantia do juízo e o
recebimento da peça como exceção de pré-executividade. 

No  mérito,  o  recorrido  afirmou  que  não
deveria ter sido lavrado auto de infração em face de imposto declarado e não
pago pelo  contribuinte,  devendo ser  cobrado o  valor  sem a  imposição de
penalidade. 

Ainda  se  insurge  contra  a  tese  do
recorrente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu
parecer de fls. 89/93, sem manifestação de mérito.

É o relatório.
 
V O T O:

Trata-se  de  embargos  à  execução  fiscal
que  visam desconstituir  a  execução  proposta  pelo  Estado  da  Paraíba,
mediante  Certidão  de  Dívida  Ativa,  no  valor  de  R$  687,27 (seiscentos  e
oitenta e sete reais e vinte e sete centavos).

No processo de execução fiscal em apenso
(nº 200.2005.033603-7), após ser intimado para pagar a quantia executada (fl.
22), através da publicação por edital, ocorrida em 26/09/2012, o devedor, ora
apelado, não efetuou depósito, deixando de garantir o juízo.

Posteriormente,  precisamente  em
29/05/2013,  bem  após  a  sua  citação  nos  autos,  o  ora  apelado opôs  os
embargos à execução, questionando  o fato da penalidade imposta sobre o
tributo declarado e não pago.

Em  razão  disso,  a  sentença  acolheu  os
embargos  à  execução,  entendendo  que  a  irregularidade da  representação
fiscal não enseja para o fisco o lançamento de auto de infração.

Sobre as matérias preliminares levantadas
nos autos, observa-se, de início, que o art. 16, §º1, da Lei de Execuções Fiscais
estabelece de forma taxativa, que:

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

No  tocante  à  alegação  de
inconstitucionalidade  do  §  1º  do  inciso  III  do  art.  16  da  Lei  de  Execuções
Fiscais, igualmente não tem razão a tese do apelado, uma vez que o Superior
Tribunal de Justiça já havia decidido que a garantia do juízo era pressuposto
essencial para o recebimento dos embargos e suspensão da execução, nos
moldes do art. 739, § 3º, do CPC/73, vigente à época da interposição.

Tem-se o julgado:

TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.
APLICABILIDADE DO ART.  739-A,  §1º,  DO CPC ÀS
EXECUÇÕES FISCAIS. RESP 1.272.827/PE, JULGADO
SOB  O  RITO  DO  ART.  543-C,  CPC.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.  A  Primeira  Seção,  no  julgamento  do  REsp
1272827/PE,  processado nos  termos  do  art.  543-C do
Código  de  Processo  Civil,   firmou  a  compreensão  no
sentido de ser aplicável o art. 739-A, § 1º,  do CPC aos
processos  de  Execução Fiscal,  desde que  presentes  os
seguintes  requisitos:  requerimento  do  embargante;
garantia do juízo;
verificação  pelo  juiz  da  relevância  da  fundamentação
(fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação (periculum in mora).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  REsp  1402187/SP,  Rel.  Ministro  SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014,
DJe 11/11/2014)

Assim,  consistia  requisito  de
admissibilidade especial dos embargos à execução a prévia garantia do Juízo,
conforme legislação especial,  que trata da execução fiscal (artigo 16, § 1º,
LEF),  a  qual  prevalecia sobre a legislação geral,  especialmente  diante  de
norma reguladora específica,  não padecendo de qualquer vício ou eiva de
inconstitucionalidade a questão.

A garantia  do  juízo  é  requisito  de
procedibilidade dos embargos à execução e, como se sabe, a exigência dos
requisitos  não  configura  vulneração  dos  princípios  da  ampla  defesa,  do
contraditório, e do acesso à Justiça. 
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Se a parte executada optou por apresentar
defesa  através  de  embargos  à  execução,  devia se  submeter  às  regras
próprias  da  época  para  tanto,  sendo  a  exigência  prévia  de  garantia
inconstitucional apenas na via administrativa, onde se impugna a exigibilidade
fiscal.

Sobre  a  matéria,  o  seguinte  julgado  do
TJPB, “in verbis”:

PROCESSSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO  -  Apelações
cíveis - Primeiro recurso - Embargos à execução fiscal -
Garantia  do  Juízo  -  Ausência  -  Princípio  da
especialidade  -  Violação ao  §  1º  do  art.  16  da  lei  nº
6.830/80 - Aplicação da súmula vinculante nº 28 do STF
-  Impossibilidade  -  Incidência  apenas  na  esfera
administrativa  -  Inconstitucionalidade  da  regra  -
Inexistência  -  Submissão  do  embargante  às  regras
próprias do meio de defesa utilizado - Manutenção da
sentença  -  Desprovimento.  -  É  requisito  de
admissibilidade  especial  dos  embargos  à  execução  a
prévia garantia do Juízo, conforme legislação especial,
que trata da execução fiscal  (artigo 16,  § 1º,  LEF),  a
qual  prevalece sobre a legislação geral,  especialmente
diante de norma reguladora específica, não padecendo
de  qualquer  vício  ou  eiva  de  inconstitucionalidade  a
questão.  -  Se  o  executado  opta  por  apresentar  defesa
através  de  embargos  à  execução  deve  se  submeter  às
regras próprias para tanto, sendo a exigência prévia de
garantia inconstitucional apenas na via administrativa,
onde  se  impugna  a  exigibilidade  fiscal.  -  O  STF
esclareceu, acerca da Súmula Vinculante nº 28, que "A
ação judicial a que se refere o enunciado corresponde às
medidas judiciais que têm por objeto qualquer etapa do
fluxo  de  constituição  e  de  positivação  do  crédito
tributário  antecedente  ao  ajuizamento  da  ação  de
execução fiscal,  mo (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00454875920138152001,  2ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN
DA CUNHA RAMOS , j. em 04-10-2016) (TJ-PB - APL:
00454875920138152001  0045487-59.2013.815.2001,
Relator:  DO  DESEMBARGADOR  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento:
04/10/2016, 2 CIVEL)

Por  outro  lado,  quanto  à  segunda
preliminar,  de  intempestividade  da  defesa,  o  prazo  para  interposição  dos
embargos  também  tem início  quando  da  intimação  do  devedor,  conforme
regra contida no art. 16 da Lei n. 6.830/80.
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Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de
30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro
garantia;
III - da intimação da penhora.

O apelado foi  considerado  intimado  em
26/09/2012, e, a partir desta data, começou a fluir o prazo para oferecer os
embargos à execução, conforme disciplina a citada Lei nº 6.830/80.

Portanto, a intimação é o termo inicial para
a contagem de 30 dias dos embargos à execução fiscal. 

Outro não é o entendimento do STJ:

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.
REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS-GERENTES.
PRAZO  PARA  OFERECIMENTO.  INTIMAÇÃO  DA
PENHORA. ART. 16, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/80.
I  -  Na  presente  hipótese,  a  execução  fiscal  foi
redirecionada  contra  os  sócios-gerentes  da  empresa
executada, oportunidade em que somente um dos sócios
foi citado (14/03/03). Posteriormente, ambos os sócios-
cônjuges  foram  intimados  da  penhora  efetivada  sobre
seu imóvel em 05/05/03, tendo sido citada a outra sócia
em  25/09/03,  oferecendo  embargos  à  execução  em
01/10/03.
II  -  O  prazo  para  oferecimento  dos  embargos  do
devedor conta-se da intimação da penhora,  a teor do
art. 16, inciso III, da Lei nº 6.830/80, momento em que
a  executada  tomou  ciência  da  execução  fiscal,  da
penhora sobre seu imóvel e do prazo de trinta dias para
opor  os  embargos,  sendo  que  a  posterior  citação  da
executada  serviu  tão-somente  para  evitar  qualquer
alegação de nulidade.
III  -  Recurso  especial  provido,  para  reconhecer  a
intempestividade  dos  embargos  à  execução  oferecidos
pela recorrida.
(REsp 953.574/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  04/10/2007,  DJ
25/10/2007, p. 142).

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.
REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS-GERENTES.
PRAZO  PARA  OFERECIMENTO.  INTIMAÇÃO  DA
PENHORA. ART. 16, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/80.
I  -  Na  presente  hipótese,  a  execução  fiscal  foi
redirecionada  contra  os  sócios-gerentes  da  empresa
executada, oportunidade em que somente um dos sócios
foi citado (14/03/03). Posteriormente, ambos os sócios-
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cônjuges  foram  intimados  da  penhora  efetivada  sobre
seu imóvel em 05/05/03, tendo sido citada a outra sócia
em  25/09/03,  oferecendo  embargos  à  execução  em
01/10/03.
II  -  O  prazo  para  oferecimento  dos  embargos  do
devedor conta-se da intimação da penhora,  a teor do
art. 16, inciso III, da Lei nº 6.830/80, momento em que
a  executada  tomou  ciência  da  execução  fiscal,  da
penhora sobre seu imóvel e do prazo de trinta dias para
opor  os  embargos,  sendo  que  a  posterior  citação  da
executada  serviu  tão-somente  para  evitar  qualquer
alegação de nulidade.
III  -  Recurso  especial  provido,  para  reconhecer  a
intempestividade  dos  embargos  à  execução  oferecidos
pela recorrida.
(REsp 953.574/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  04/10/2007,  DJ
25/10/2007, p. 142)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À
EXECUÇÃO  FISCAL  -  INÍCIO  DA CONTAGEM  DO
PRAZO PARA AJUIZAMENTO -  ART.  16  DA LEI  N.
6.830/80  -  INTIMAÇÃO  DA  PENHORA  -
INTEMPESTIVIDADE. ADVERTÊNCIA EXPRESSA DO
PRAZO  DE  30  (TRINTA)  DIAS  CONSTANTE  DO
MANDADO.  AUSÊNCIA  DE  NULIDADE
¿  ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  NO  STJ
¿ NEGATIVA DE SEGUIMENTO. A jurisprudência mais
recente  do  STJ  consolidou-se  no  sentido  de  que  "no
processo  de  execução  fiscal,  para  que  seja  o  devedor
efetivamente  intimado  da  penhora,  é  necessária  a  sua
intimação pessoal, e deve constar, expressamente, como
requisito  no  mandado,  a  advertência do prazo  para  o
oferecimento dos embargos à execução" (STJ , Relator:
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  Data  de  Julgamento:
09/04/2014,  S1  -  PRIMEIRA  SEÇÃO).  O  prazo  para
interposição dos embargos à execução fiscal, segundo a
regra do art. 16 , III , da Lei 6.830 /80, é de 30 (trinta)
dias  a  contar  da  intimação  pessoal  do  devedor  da
penhora,  sendo  mister,  também,  que  o  mandado  de
intimação  contenha  advertência  do  prazo  para  o
oferecimento  dos embargos à execução.  In casu,  por
constar  do  mandado  de  intimação  da  penhora
advertência expressa de que o devedor tem o prazo de
30 (trinta) dias para interpor embargos à execução, não
há que falar em nulidade da intimação da penhora, sob
o argumento de que a certidão lavrada pelo Oficial de
Justiça não constou o prazo para defesa. 
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(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00407522220098152001,  - Não possui  -,  Relator DES.
JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 27-08-2014) 

É nítido, deste modo, que os embargos em
questão  são  inadmissíveis,  pois  não  preenchidos  os  requisitos  da
regularidade  formal,  com  a  garantia  da  penhora,  e  da  tempestividade,
devendo ser liminarmente rejeitados.

Ademais,  a alegação de  recebimento  dos
embargos  à  execução  como  exceção  de  pré-executividade  não  merece
acolhimento, na medida em que a questão debatida na defesa não constitui
matéria de ordem pública, tratando-se do próprio mérito da demanda.

Aliás,  tanto  é  assim,  que  o  Magistrado
expôs longa fundamentação sobre a inexigibilidade da garantia do juízo para
oposição dos embargos à execução, quando desnecessários os fundamentos
na hipótese de recebimento da peça como exceção de pré-executividade.

No atinente  à matéria de mérito não poder
ser considerada como questão de ordem pública a ensejar o seu recebimento
como exceção de pré-executividade, colhe-se da jurisprudência:

Ementa:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  FALÊNCIA.
PEDIDO  PARA  QUE  SEJA  RECONHECIDA  A
NATUREZA PRIVILEGIADA DO CRÉDITO HABILITA.
ALEGAÇÃO  DE  QUESTÃO  DE  ORDEM  PÚBLICA.
INVIABILIDADE.  CLASSIFICAÇÃO  DO  CRÉDITO
QUE  CONSTITUI  O  PRÓPRIO  MÉRITO  DA
DEMANDA. Uma vez transitada em julgado a sentença
que decidiu acerca do pedido de habilitação de crédito,
resta incabível a alteração de sua natureza, sob pena de
ofensa à coisa julgada.  A classificação do seu crédito
não  constitui  matéria  de  ordem  pública,  mas  sim  o
próprio  mérito  da  demanda,  a  qual  deveria  ter  sido
argüida em sede recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº
70051047538, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do  RS,  Relator:  Artur  Arnildo  Ludwig,  Julgado  em
13/12/2012).

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO AO
APELO,  PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA,  REJEITANDO  OS
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO,  por  serem  intempestivos,  extinguindo  o
processo sem julgamento do mérito, condenando o embargante, ora apelado,
em  custas  processuais  e  honorários  advocatícios,  os  quais  arbitro  em R$
500,00 (quinhentos reais).  Com isso,  determino a remessa dos autos para a
Vara de origem, a fim de que seja procedido ao regular prosseguimento da
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execução fiscal.
     É como voto.

  Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luís Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo. Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos, e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

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

Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível  do Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,24 de abril de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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