


Inaplicabilidade do artigo 739-A
do Código de Processo Civil

à Execução Fiscal
Maria Ednalvu de Lima

1. Introdução
Ao oporem embargos às ações de cxccuçóe-, fiscais. os

contribuintes têm se deparado com JcclSÜcs que os recebem
sem efeito suspensivo.

As decisões fundamentam o recebimento dos embargos
nos termos do parágrafo I" do artigo l ó da Lei n" ó.H30/S0
(Lei de Execuções Fiscais i. ou seja. porque os débitos e ...•tão
garantidos. mas sustentam que para atribuição de efeito sus-
pensivo é necessário o atendimento do disposto no parágra-
fo 1° do artigo 739-A do Código de Processo Civil.

Consoante tais decisõe«. não existe previsão na legisla-
ção específica das execuções fiscais (Lei n'' óXl0/XO) quanto
aos efeitos gerados pela oposiçào dos cmburgos. o que re-
quer a aplicação suhsidiária do artigo 73lJ-A. e de seu pará-
grafo r'. da lei geral.

Argumentam que. para utribuiçào de excepcional efeito
suspensivo aos embargos ü execução fiscal, o contribuinte
deve demonstrar que: (i) formulou pedido expresso: ( ii ) a
fundamentação é dotada de relevância: c t iii) do prossegui-
mento da execução pode derivar grave dano de dificil ou in-
certa reparação.

As decisões não fazem menção ao requisito relativo à

garantia do débito. tamhém exigido pelo paráprafo 1o do ar-
tigo 739-A. porque aplicam o parágrafo r' do artigo 16 da
Lei n° 6.X30/XO. e não o artigo 730 do Código de Processo
Civil.

Com () devido respeito. 0.•.•argumentos das decixóe-, são
equivocados. porque a Lei n" Ó.X30/XOcontém previsão acer-
ca do não prosseguimento da execução antes de proferida
decisão pondo termo aos embargos. o que impede a aplica-
ção do artigo 739-A do Código de Processo Civil.

2. A Lei n" 6.830/80 proíbe () Prosseguimento da
Execução Fiscal antes de Prolatada Sentença
rejeitando os Embargos

A Lei n° 6.8JO/XO prescreve que a execução para cobran-
ça da Dívida Ativa da União. dos Estados. dos Municípios e
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respectivas uutarquias :\~rü rcgitla por ela c. <uh ....idiariumcntc. pelo Código de Pro-
cesso Civil (urtigo 1°).

Afirmur que a execução fi:-.cal t..' regidu vuhvidiariumcntc pejo Código de Proces-
so Civil corresponde a dizer que ;1:-' normas gerai:-. desse diploma legal somente se-
rão aplicadas aos fatos não previstos pela Lei n" 6.X.'O/XO. que veicula normas es-
peciais, ou. I,.) que é equivalente, a, norma. -, du CúJig'l de Proccxso Civil aplicam-se
às execuções fiscais sempre que a xituaçúo regulada IÜO seja ohjeto de disposição
específica estaunda pela Lei n" 1l.X.\OIXO.

Um exame do texto integral da Lei n'' Ó.X30/XO demonstra que da reuimente não
contém apenas um único dispo ...•itivo prescrevendo ljllt: os embargos devem ser re-
cebidos com efeito suspensivo. contém \'~iri(l~ dispositivos: 1000 ....csuuuindo que o
curso da ação de execução fiscal nau pode prosseguir enquanto não rejeitados os
embargos opostos.

A proibição de prosseguimento do cur -,o da 'I\o;·;io de execução ti.....ca! antes de
proferida sentença rejeitando ():-.cmharg(l:-' cncontra-vc l'.\prl'ssa 1\0:-.artigos IX. 19.
21. 24. I. L' 32. pur.igruto 2".

O artigo IX da Lei n" ó.H30/XO prcccituu que, "('as\) não sejam oferecidos os
embargos. a Fazenda Pública manifestar-se-a sobre a garamia da execução." Em
consonância com esse dispoxitivo. 'c (l executado garantir o débito. mas não se opu-
ser à execução por meio de embargos. a Fazenda xcni intimada para falar sobre a
garantia. Todavia. se o executado garame o debito e OP(-)Cembargos. não é dada à
Fazenda oportunidade de cxpn ..':-.sar-sL' xohrc a garantia antes de proferida sentença
rejeitando O~ embargos e isso ocorre porque a execução fica suspensa até a decisão
que põe termo aos embargos. S\."a execução mio tka~se -uspens«. a Fazenda pode-
ria expressar-se sobre a garanua mesmo tendo sido opostos embargos.

Do preceito citado. deprcende-sc que ~Ioposi,üo dos cmhargo-, impede :J muni-
tcstaçâo da Fazenda sobre a garantia. Esse impedimento desaparece. sem dúvida.
<:001 a rejeição dos embargo .....Se o impedimento .,ú desaparece com a rejeição dos
embargos é porque enquunio de tramita. \I curso da execução tina suspenso.

Com o mesmo propósito. mas L'OI11 maior clareza. li artigo 14 da Lei n" 6.X30/XO
estabelece que

"Não sendo cmhar~~i4.taa '.:Xc·l·U\·;llI ou .....:11..10 rcjcitado-, u~ l'llIh~lrg(l'o,. no ca...o de ga-
rantia prestada por terceiro. verti l"(I,,' innruudo. voh pcnu de contra ele prosseguir a
execução no.' próprios auu». para. no pr.,/o ch- I) dia ...:
(l) remir u hemo -c .1 gurum ia ror real: PU

(11) pagar o valor du dívida. jun» I..' 111l11t.1 U": mora c dcmae, CIlL:.lrgo:--.indicados na
Certidão de DÍ\ ida Ativa. pelo, qual ...Sl' obrigou. ve <.I garanti<J for üdejussõria."

Por que o terceiro não pode remir o hern ou pagar a dívida antes de rejeitados
us embargos? Porque a oposição de embargo» depois de garantido () débito paralisa
o curso da execução. A rejeição dos embargos fará prosseguir a execução contra o
terceiro se ele não remir o bem ou pagar a dívidu. É evidente que a execução sÓ pros-
seguirá contra o terceiro porque estava suspensa. poi:-. se não estivesse suspensa
poderia prosseguir. já teria prosseguido. E qual o fato gerador da suspensão da exe-
cução" A oposição dos embargos. E qual o falo g~rador do prosseguimento da exe-
cução. agora em face do terceiro. :-'l.' não remir \l bem ou náo pagar a dívida? A re-
jeição dos embargos.
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É cristalino o comando do artigo I'-):os embargos opostos paralisam o curso da
execução. Esse curso só é retomado c contra o terceiro Ljue garantiu o débito, se os
embargos forem rejeitados. Uma simples leitura devse dispositivo. não deixa dúvi-
da de que os embargos ü execução fiscal têm efeito suspcnsivo, a menos que se re-
tire da língua portuguesa. ou nela não se reconheça. a lógica que orienta a forma-
çâo das palavras e sua articulação em frases. oruçócs. períodos inteligíveis transpor-
tadores de mensagens objetivas.

A mensagem do artigo ~ I da Lei n" 6.X)O/XO também é transparente quanto à
necessidade de aguardar-se a decisão de primeiro grau para que a garantia seja des-
tinada à Fazenda Pública ou ao executado. Esse dispositivo estatui que "Na hipóte-
se de alienação antecipada dos hcns penhorados. o produto será depositado em ga-
rantia da execução, nos termos previstos no art. '-)0, 1."

O que se deduz da prescriçân do artigo ~ I é: (a) antecipado é aquilo que acon-
tece antes do momento devido ou que lhe é próprio. Logo. se a lei considera anteci-
pada a alienação. é porque ocorre antes do momento em que deveria ocorrer: e (b)
esse caráter antecipatório fica evidenciado quando a lei determina que o produto da
alienação dos bens penhorados deve ficar depositado em garantia dos débitos exe-
cutados até a deci: ..•ão sobre o pedido formulado nos embargos, ou seja. paralisado
o processo de execução enquanto aguarda o desfecho dos embargos que a ela se
opõem, de modo que, unte ..•de proferida sentença nos autos dos embargos. o dinheiro
não será destinado ü Fazenda Pública, Ele será depositado nos autos da execução e
seu destino dependerá da dccisâo de primeiro grau: se os embargos forem rejeita-
dos. o dinheiro ini para os cofres da Fazenda Púhlica: se os embargos forem acolhi-
dos. após o trânsito em julgado. conforme determina o parágrafo ~O do artigo 3~ da
Lei n° ó.H30/HO. o dinheiro será levantado pelo executado.

Se a execução pudesse prosseguir, antes de prolatada a decisão nos embargos.
o produto da alienação antecipada dos bens penhorados não ficaria nos autos. C0l110

depósito. à ordem do juizo: seria transferido para os cofres da Fazenda Pública. Por
que o produto da alienação antecipada dos bens penhorados não pode ser transferi-
do para os cofres da Fazenda Publica" Porque. de acordo com a lei. isso só pode
ocorrer após a rejeição dos embargos por sentença. o que equivale a asseverar que
a lei impõe a suspensão da execução. de modo que não prossegue enquanto pendente
de julgamento os embargos. Ou seja. opostos embargos precedidos de garantia. o
curso da ação de execução é suspenso. pois o produto da alienação antecipada de
bens penhorados não pertence à Fazenda Pública, fica depositado e sob resguardo
do juízo até que decida a sorte dos embargos.

Destaque-se que a ulicnação antecipada. rcfercnciada no artigo 21 da Lei n°
6.X30/80. só pode ocorrer nas hipóteses previstas no artigo 670 do Código de Pro-
cesso Civil. corno assinalado. logo. permitir que a execução prossiga com a aliena-
ção fora das hipóteses previstas equivale a negar vigência ao dispositivo da lei es-
pecial (artigo 21) e da lei geral (artigo (70).

O artigo 21 da Lei n" 6.X301HO dispõe somente sobre a dcstinação dos valores
obtidos em razão da alienação antecipada dos bens. mas não discrimina as hipóte-
ses em que pode ocorrer a referida alienação, (l que demanda a aplicação subsidiá-
ria do Código de Processo Civil.
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o Código de Processo Civil estatui. em seu artigo 670. que "O juiz autorizará a
alienação antecipada dos bens penhorado, quando: I - sujeitos a deterioração ou
depreciação: li - houver manifesta vantagem.' O parágrafo único desse artigo pre-
ceitua: "Quando uma das partes requerer a alienação antecipada dos bens penhora-
dos. o juiz ouvirá sempre a outra antes de decidir,'

O artigo 21 da lei especial. combinado com o artigo 670 da lei geral. demonstra
que a alienação antecipada constitui exceção à regra de 4uc os bens somente podem
ser levados à hasta para alienação depois de decisão pondo termos aos embargos.

O artigo 21 da Lei n° 6.!\03/l\O não deixa margem para dúvida. ao empregar os
termos hipôtese to! alienaçâo antecipada. de que a regra é a alienação depois da de-
cisão que põe termo aos embargos. Por outras palavras. a alienação antes de profe-
rida decisão nos autos dos embargos constitui exceção. Tanto assim o é. que o mes-
mo dispositivo determina 4UC o produto da alienação seja depositado à ordem do
juízo. em estabelecimento oficial de credito que assegure sua atualização monetá-
ria. o que importa dizer que a exequcrue não lerá direito ao valor da alienação antes
do trânsito em julgado de decisão final que lhe seja favorável. o 'lue sintoniza com
a prescrição do parágrafo 2° do artigo 32 da Lei ,,0 6.X30/XO. segundo a qual o valor
depositado só é devolvido ao executado ou entregue à cxequeote apenas após o trân-
sito em julgado da decixâo.

Do mesmo modo que os dispositivos já citados. II artigo 24. I. da Lei n° 6.!\30/80
impõe duas condições para o prosseguimento da execução: (li) a primeira é que a
execução não tenha sido ernbargada. (1 que. (l contrario srnsu implica que, tendo sido
embargada, fica sobrestada: e (h) a segunda é que. tendo sido oferecidos embargos.
sejam eles rejeitados. Somente ante U ocurrência nu implerncnto de uma dessas con-
dições a lei admite II prosseguimento da execução fiscal. que passa. então. à fase de
excussão dos bem. podendo a Fazenda Pública adjudicar os bens penhorados. Eis
os seus termos: "A Fazenda Pública poderá adjudicar Os bens penhorados: I - antes
do leilão, pelo preço da avaliação .. \t~li t'.,{(~cllrâo lllio for rmbarguda ou .\"1:'rejeita-
dos os embargos." (Destaques nossos)

O que significa essa prescrição. se nojo que. antes de proferida sentença rejeitando
os embargos. à Fazenda é proibido adjudicar os bens" Ora. por que a Fazenda não
pode adjudicar os bens para a satisfação do credito que reclama antes da decisão que
rejeita os embargos? A resposta é simples. direta. lógica e hialina: porque o curso
da execução está suspenso. E a suspensão do curso da execução decorre da oposi-
ção dos embargos. que. por sua vez. sú são admitidos quando precedidos de garan-
tia do débito executado.

Igual mensagem de proibição do curso da execução fiscal antes de decisão re-
jeitando os embargos transmite o parágrafo 2° do artigo _'2 da Lei n° 6.K30/80. ao
determinar que "Após o trânsito em julgado da decisão. o depósito. monetariamen-
te atualizado. será devolvido ao depositunte ou entregue à Fazenda Pública. mediante
ordem do juizo competente." Ora. o verbo será. no futuro simples. traduz um co-
mando. pois é próprio da língua portuguesa que se use o tempo futuro simples como
vicário para exprimir um comando. Traia-se de uma ordem dirigida ao juiz. Não
pode ele entregar o depósito a nenhuma das partes antes do julgamento definitivo
(= trânsito em julgado) dos embargos. Tal circunstância. isto é. esse comando legal
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ficaria sem sentido se a execução pudesse prosseguir. pois. em tal hipótese. seria
dado ao juiz. antes da decisão definitiva sobre os embargos. poder desobedecer à lei
e entregar à Fazenda Pública ou ao depositunte o valor do depósito.

Força convir que a concretizuçào do preceito inscrito no parágrafo 2° do artigo
32 somente pode dar-se se a execução tiver sido ...•uspensa com a oposição dos em-
bargos. Qualquer outra conclusão conxistirú em ilogismo. um absurdo racional. In-
sista-se. a mensagem normativa em aprc\-'o torna imprescindível não só a sentença
nos embargos. acolhendo-os ou rejeitando-os. mas o trânsito em julgado dessa de-
cisão para que a execução possa retomar sua marcha a fim de a garantia ser desti-
nada a quem de direito. Por outros termos, a sentença favorável à Fazenda é condi-
ção necessária para que a execução prossiga e lhe seja entregue o depósito. mas não

é condição suficiente, porque o fato entrega do depósito só se concretiza com o trân-
sito em julgado. e isso sú é possível porque o fato da oposição dos embargos tem o
condão de suspender () curso da execução.

Muito bem. a conclusão incxorável é de que há previsão na Lei n° 6.K30/XO acer-
ca do efeito da oposição dos cmburgo». como comprovam os artigos citados e ana-
lisados. pois. em todos os casos. o prosseguimento tia execução depende do julga-
mento dos embargos. e. por isso. não deve ser aplicado () artigo 739-A do Código
de Processo Civil. Ao aplicar o aI1igo 739-A. topologicamcnte localizado nas Dis-
posiraes Gerais do Livro das Execuções do code», as decisões judiciais rompem
com a segura regra de hcrmenêutica segundo a qual a lei geral não revoga a lei es-
pecial. fazendo exatamente o oposto. ou seja. admitindo que a lei geral inserta nas
disposições gerais das execuções reguladas pelo Código de Processo Civil revogue
as regras especiais contidas na Lei n" ó.X30/XO.

Os artigos da Lei n° ó,K~O/XO. citados nos itens acima. notadamente o 24. I. e o
.1<2. parágrafo 2° não permitem a adjudicação de bens pela Fazenda e tampouco que
lhe seja entregue o depósito garantidor do débito antes de proferida sentença rejei-
tando os embargos. Esses preceitos proíbem que tais atos sejam praticados enquan-
to não rejeitados os emhargos. () que isso revela'.' Revela que os embargos parali-
sam (1 curso da execução até a prolação de sentença rejeitando-os. Deixa ver. tam-
bém. que a rejeição dos embargos provoca a retomada do curso da execução. Per-
ceba-se que tais dispositivos guardam consonância com () inciso V do artigo 520 do
Código de Proccvso Civil. pois os atos cxccutórios só podem ser praticados se os
embargos forem julgados improcedentes (rejeitados). dado que a apelação interposta
contra a sentença de improcedência proferida 110S embargos deve ser recebida ape-
nas com efeito dcvolutivo.

Em síntese: os artigos 24, I. l:' 32. paraurafo 2°. da lei especial comprovam que
os embargos opostos paralisam o curso da execução e que a rejeição dos embargos
é fato gerador da retomada do curso da execução.

Acrescente-se. ainda. a consratação de o artigo 11 da Lei n° 6.830/XO antever a
possibilidade de alienação antecipada dos bens garantidores dos débitos executados.
mas não permitir a prática de ato 4uc importe em transferência de propriedade do
produto da alienação para a Fazenda. Pelo c-ontrário. manda yue o valor da aliena-
ção seja depositado nos autos ü ordem do jUÍ/O, Ou seja. em conformidade com a
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prescrição do aludido artigo. a tle~lin~H"I'üodo produto da alienação antecipada de-
pende do julgamento dos embargos.

Pois hemo ao aplicar o artigo 7 JY-A par •• negar efeito suspensivo aos embargos.
as decisões judiciais negam vigência ao!\ artigo, IMo It). 21. ~4. I. e 31. parágrafo
2°. da Lei n° ó.X30/XO. pois. comrariamcnn- uo que sustentou. não há omissão a per-
mitir a uplicação subsidiária do Código de Pro\:csso Civil. Vale lembrar. ainda. que
a aplicação subsidiária só deve operar- ....e no qu« roube»; pois a regra explícita da lei
geral e subsidiária não tem espaço de aplicaçâo nem opero-idade quando há regra.
mesmo que implícita. na lei cxpccífic«.

Em suma: há regra na lei especial acerca do ~rL'ito suxpcnsiv« gerado pela opo-
sição do~ crnbargos à execução fiscal. Regra t."~~~l4l1C~e revela a partir da inierprc-
tação sistemática e contextualizada da Lei n'' ó,X30/XO, Niio hasta haver regra explí-
cita na lei geral subsidiária c ol1li~são cxplíc itu na lei especial para a aplicução
da primeira, É indispensável ainda que a lei geral mio seja contrária ao espírito da
lei especial nem ao resultado que decorre da conjunção de xuu-, diversas normas, COI1-

jUl1,'ÜO essa que conduz ~l uma conclusâo diferente do conteúdo expresso na norma
geral.

Como asscverudo. a aplicu\,;'ãu sllhsidi~iria do Código de Processo Civil ao pro-
cesso de execução fiscal sú l~ pcrnuridu quando ;.I l.ci n'' fdUO/XO é omissa quanto
ao tuto gerador do direito submetido à aprcciaçào do Poder Judiciário.

C0l110 não lui oruissão na LL'i n" 6.XJO/XO quanto au furo de n~ embargos opos-
t()~. precedidos de guruntiu .. suspenderem o I.·ursll da a\'ão de execução tiscul, não
há permissão para aplicação do artigo 7.'9-A.

AI~m de negar vig~J1I.·ia aos artigos IX, 19, 21. 2-l. I. I.' 32, par.igrato 2°. lia Lei
n'' ó.810/XO, as dccixôc«, ao apticarcm \) arti~o 7,'Y-1\ ü:-. execuções fiscais. negam
vigénciu. também. ao inci ...•o V do artigo 520 e ao artigo 521. ambos do Código de
Proccvxo Civil.

3. O inciso V do artigo 520 do Cúdigo de Processo Civil e a Suspensão da
Execução Fiscal até a l>ecisão que põe Termo aos Embargos

O inciso V do artigo 520 do C~ÍLligll de Proccxxo Civil csupulu 411e a apelação
interposta contra sentença que julga improccdcnic-, os cmbargi», à execução deve
ser recebida com efeito dcvulutivo. ti 411e 1'411i\"~lka afirmar que o apelado pode
pleitear a satisfação de seu crédito, pois não ncccvxitu uguardar {I trânsito l'111 julga-
do (artigo 52) do CP('). E~se comando ~Útem sl.'ntido de existir xc. antes da apela-
\'ÜOe durante a tramitação dos I'lllhargo,. o credor não puder dur prosseguimento u
execução para :"Iutisfa"ão do Sl.'U Jin ..-ito. Pv'nsar difl:rl.'nlel1ll.'nte signifí c'a tornar n
inciso V do artigo 5~O uma supcrtcração. UIll despt:'n.lú ..:in lk palavras.

Com efeito, sC Os cmbarg.», nüo xuspcndcm 11curso U~I execução fivcu! c o di-
reito da Fazenda Pública pudcxsc ser ~aljsfcilO .uuc ...de sl'r proferida sentença 4Ul'
0.\ rejeita. por que razão () legi.\lador -c prcoruparia em atribuir ao recurso de ape-
lação somente efeito d •..-volutivo" Si,tcmalicalllcnk' sl.'ria um absurdo. porque. se se
admitir que o.'" embargo- não suspendam o curso da execução fiscal. o artigo 521
mostra-xc inuplicúvc l j~íque, antl.'s mcvmu da proluçâo da sentença. \l direito da
Fazenda terá sido :-';Jtistcitu.
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Se a apelaçào contra sentença que julga improcedentes os embargos só pode ser
recebida com efeito devoluiivo c5 porque a execução estava com seu curso suspen-
so. n que sucedeu pela oposição dos embargos. precedida de garantia. e retomará
sua marcha natural durante a tr.unuução do apelo.

Ora, () inciso V do artigo 520 do Código de Procexso Civil comprova que a sm,·
pensão da execução cessa apenas quando julgados improcedentes os embargos, uma
vez que a apelação deve ser recebida apenas com efeito devolutivo, O que revela essa
prescrição nonnativa? Revela que li execução rica xuspensa até a prolaçâo de sen-
tença de improcedência uos embargos. Por que a execução fica suspensa? Certamen-
te pela oposição de embargos precedida de garanriu, Drstuque-s« 'IUi' (I inciso V do
urtigo 52() nãofoi n'I'ogoc!o pela LI:; ,," I I. 382/()fJ.

Assinale-se. também. que. mesmo depoi-, da vigéncia tia Lei n'' II.JX2/06. a
apelação interposta contra sentença til' improcedência dos, embargos à execução tis-
cal cominua sendo recebida apenas com elt:ittl dcvolutivo. Ou seja. o Poder Judi-
t:iário continua aplicando ÜS execuções Ij...(.'ai~o inciso V do artigo 510 do Código
de Processo Civil.

Aplicar o inciso V do artigo 520 do Código de Processo Civil corresponde a
admitir que a execução fica :-'lIspcnsa tltl.' a prolaçâo de sentença de improcedência
dos embargos. Aplicar o artigo 7.1(.)-,\ equivale a aceitar que a execução nào fica
...uspensa até a proluçüo de ....cnrcnça til' improcedência dos embargos. O cotejo dos
dois dispositivos t inciso V do artigo )~() (11m II artigo 7.19-A) evidencia urna con-
tradição. Para eliminar a contradição L' preciso afastar a aplicação de UIll dos dispo-
xitivos contrários para aplicar (l outro.

Muito hemo não rcmancscc dúvida de que deve ...cr afastada a aplicação do arti-
go 7.19-A, uma vez que ele. interpretado em sintonia com o artigo 736. aplica-se
apenas ao processo de execução cfvcl. enquanto o inciso V do artigo 520 do Códi-
go de Processo Civil. não revogado pela Lei n" I 1 . .1H2/06. continua sendo aplicável
ao processo de execução fiscal.

Aceitar a vigência do inciso V do artigo 520 do Código de Processo Civil. que
L; aplicável às execuções fiscais por nllli~~;1o da Jcgislél~'ão especial. equivale a re-
conhecer que a oposição dus embargo: .... precedida de garantia. continua acarretun-
do a suspensão da execução, cujo curso sú L: retomudo COIll a prolução de sentença
de improcedência. já que a apelação continua dotada apenas de efeito dcvolutivo.

O atastumenro da aplicaçào tio artigo 73Y-A ao processo de execução deve dar-
~c não s<Í pelas razúC'~ jú csboçada». mas. também. pon...)uc. como ficou assentado
na Expoxição de Motivos <10Projeto de Lei n'' -t.-tlJ7/O-1. a Lei n'' 11..1X2/06 não pro-
moveu alterações na Lei n" 6.1'nO/XO. Tanto nào promoveu 411e a garantia continua
sendo irnpre ....cindtvcl para admj" ...ào du-, L'mhargo., ~Iexecução fiscal. u que não su-
L'C'dc mais com a cxccuç •.-IO dH'1 fundada em titulo cxtrajudicial.

Nàu há divcrgênciu quanto ao fato de não "'CI' mai ...•ncccvvári.: a garantia como
condição de admissihilidadc do ....L'l1lhi.lr~o.•.•~I execução civc l fundada ('111 título cx-
trajudiciul, por di~posi(",'ào tio artigo 736 do Clldigo de Proces ...o Civil. com redação
dada pela Lei n" 11JX2IOó. De igual modo, não h.i divcrgcncia quanto ao fato de
continuar sendo necessária a garantia cumn condiçàu de admisxihilidadc tios em-
hargo~ à execução fh •...al. 4"L' tamht.'m ~ fundada em título cxtrujudicial. por dispo.
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sição do parágrafo 1° do artigo Ifl da Lei n° fl.HJO/80. que não foi alterado pela Lei
n° I 1.382/0fl.

O artigo 739-A não pode ser aplicado separudamente do artigo 736 porque eles
foram introduzidos no Código de Processo Civil com a mesma razão, senão o pará-
grafo 1° do primeiro artigo padeceria de sentido jurídico. dado que exige a garantia
do débito como um dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embar-
gos.

4. O artigo 739-A e seu parágrafo I" só podem ser Aplicados em Combinação
com o artigo 736

O parágrafo }O do artigo 73Y-A comprova 4UC a garantia do débitn continua sen-
do necessária para atribuição de efeito xuspenxivo ao!'>embargo» à execução cível
fundada em título extrajudicial. Só nào é mais condição de admissibilidade dos
embargos. Todavia. se o executado quiser paralisur o curso da execução, até a pro-
lação de sentença. precisa garanur o débito, Ou seja. o parügrato 1° do artigo 739-A
só detém sentido jurídico se examinado em conjunto com o artigo 736. E qual a
importância disso para este artigo? A importância reside no fato de () artigo 7Jó não
ser aplicável ao processo de execução fiscal. por força do disposto no parágrafo )0

do artigo 16 da Lei n° 6.H30/80.
Há evidente contradição entre o artigo 7Jó do Cótligo de Procesxo Civil c o pa-

rágrafo I" do artigo 16 da Lei n" 6.X30/XO. A clirninução da contradição requer o
afastamento de um dispositivo para 4uI:! o outro possa ser aplicado e. nessa situa-
ção. m10 há dúvida de que se aplica o segundo dixpoxitivo por ser norma especial.
em respeito ao parágrafo 2\J do artigo :!" da Lei de lntrodução ao Código Civil.

Ora. por dever de coerência e honestidade intelectual. reconhecer a aplicabili-
dade do artigo 739-A importa reconhecer a aplicabilidude do artigo 736. senão pa-
dece de sentido a prescrição do parágrafo I". Em outras palavras: a incidência do
artigo 7J9-A está atrelada c subordinada à incidência do artigo 7Jó pela singela ló-
gica oriemadora da interpretação sistemática que deve ser feita do Código de Pro-
cesso Civil em favor da harmonia do xixtcma por ele cnfeixudo.

O reconhecimento da uplicabihdade artigo 7.\q~A ao processo de execução fis-
cal c. por congruência, do artigo 7Jó -ignifica permitir o oferecimento dos embar-
gos sem prévia garantia do débito executado.

Permitir o oferecimento dos cmburgo-, à execução fiscal sem prévia garantia
consiste em negar vigência ao parágrafo 10 do artigo ló da Lei n° ÓJUO/HO. Como
essa negativa de vigência é patente. se aplicável o artigo 7Jó às execuções fiscais. o
que se tem presenciado. no dia a di" forense . é a aplicaçüo apenas do artigo 739-A.

Sucede que. aplicar o artigo 73tJ·A <.10 pnk.:e:-.so de execução fiscal, separadamen-
te do artigo 7.1ó. consiste em quebrar a harmonia do sistema jurídico da execução
cível introduzido pela Lei n° I I ",H2/0fl c também do sistema da execução fiscal. Isso
sem considerar que na exposição de motivos da referida Lei ficou assentado que.
relativamente "À execução contra a Fazenda Pública. as propostas serão objeto,
posteriormente. de outro projeto de lei. c. assim. também. será objeto dr projeto em
separado a t!xecuriio fisral, que igualmente merece atualizaçào." (Destaques nos-
sos)
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A harmonia dos sistemas das execuções (cíveis e fiscais) é quebrada quando
aplicado o artigo 739-A. notadamente o parágrafo 1°. às execuções fiscais separa-
damente do anigo 736 porque os dois têm o mesmo propósito: evitar a oposição de
embargos protelatórios com o fito de não satisfazer o direito do credor. Se os em-
bargos não forem prorelatórios. cabe ao devedor evitar que o direito do credor seja
satisfeito antes de proferida sentença rejeitando-os. O devedor evita a satisfação do
direito do credor se. além de outros requisitos. garante o débito cobrado.

Nota-se. no sistema introduzido pela Lei n° 11.382/06. que. primeiro. O execu-
tado opõe os embargos e. somente depois. se quiser obstar a satisfação do direito
do exequente antes da prol ação de sentença. garante o débito. Já no sistema da Exe-
CUçtlO Fiscal. o executado deve guruntir o détnto antes de opor os embargos.

Como asseverado, não há divergência: o oferecimento dos embargos à execu-
ção fiscal não prescinde de garantia do débito. em consonância com O disposto no
parágrafo 1°do artigo 16 da Lei n° 6.830/80. como se passa com a execução civel,
por força da disposição do artigo 736 do Código de Processo Civil. logo. afigura-se
inaplicável o parágrafo 1°do artigo 739-A. Ora. a garantia é necessária para admis-
são dos embargos. então é prévia. de maneira que não há razão para aplicação do
parágrafo I° do artigo 739-A. pois. segundo esse dispositivo. a garantia é posterior
à admissão dos embargos.

Exigir que. além da garantia do débito. o contribuinte prove o cumprimento de
outros dois requisitos (relevância dos fundamentos e dano de difícil ou de incerta
reparação). para que os embargos tenham efeito suspensivo. corresponde a aplicar
a um só caso dois sistemas normativos diferentes: o especial (parágrafo 1° do arti-
11'0 16 da Lei n° 6.830/80) e o geral (parágrafo 1°do artigo 739-A do CPC).

Afora o fato de os sistemas normativos serem diferentes. eles são colidentes, pois
num a garantia do débito consiste em condição de admissibilidade dos embargos (o
especial) e noutro a admissibilidade dos embargos prescinde de garantia (o geral).

Quando as normas da lei especial colidem com as normas da lei geral. por res-
peito ao parágrafo 2° do artigo 2" da Lei de Introdução ao Código Civil. devem ser
aplicadas as normas da lei especial.

Não há dúvida de que o parágrafo 1°do artigo 16 da Lei nO6.830/80 (especial)
colide com o artigo 736 do Código de Processo Civil (geral). E os juízes s6 admi-
tem os embargos porque os débitos são garantidos. o que comprova que aplicam o
parágrafo 1° do artigo 16 da Lei n" ó.XJO/80. e não () artigo 736 do Código de Pro-
cesso Civil.

Com efeito. se não se aplica o artigo 7.'ó do Código de Processo Civil. não se
pode aplicar o parágrafo 1°do artigo 739-A. pois tal dispositivo não pode ser apli-
cado separadamente do primeirn (do artigo 736) e. tampouco. mostra-se adrnissí-
vel aplicar. cumulativamente. o parágrafo 10 do artigo 16 da lei especial e o pará-
grafo 1°do artigo 7.W-A da lei geral por serem colidentes.

Repise-se: um singelo pa~sar de olhos pelas decisõcx que recebem os embargos
:\S execuções tiscais sem efeito suspcnsivo é bastante para se perceber se elas têm
aplicado. cumulativamente. dispositivo da lei especial c dispositivo da lei geral que
"ân colidentes. pois um (especial) exige garantia para admisxâo dos embargos e

.}:/
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determina que não podem ser pnuicudox aI", executórios (adjudicação de bem pelo
credor e entrega de depósito garantidor do débito ao exequeme) antes da rejeição
dos embargos. e outro (geral) não exige garantia para admissão dos embargos. ape-
nas prevê que se pretender evitar a prauca de ah)s executórios. antes do julgamento
dos embargos. o executado precisa garantir o débito. além de demonstrar o atendi-
mento de outro!'. dois requisitos (relevância Jo~ fundamentos e perigo de dano de
difícil ou incerta reparação).

5. Os Danos Causados ao Contribuinte pela Prática de Atos Executõríos
antes de Proferida Decisão pondo Termo aos Embargos

A simples permissão de pratica de ato, que importem alienação de nem imóvel
e transferência do produto para a exequente acarreta dano de difícil reparação para
o executado. pois. se forem julgado!'. procedentes os embargos. (1 bem imóvel alie-
nado não voltará à sua propriedade. em respeito ao artigo fl94 do Código de Pro-
cesso Civil.

Não há necessidade de: esforço para :-.c vcrficar o prejuízo decorrente do não
recebimento dos embargos com efeito suxpensivo quando o débito está garantido por
bem imóvel. mormente quando nesse bem são desenvolvidas as atividades essen-
ciais do executado: a execução pros~eguirá, o OcI1l ira à hasta publica. será aliena-
do, o produto da alienção entregue ao cxequcnte c o crédito satisfeito antes do jul-
gamento dos embargos (o que. reitere-se. afronta o~ artigos ~ 1.24. I. e 32. parágra-
fo 2°. da Lei n° 6.X30/XO). Quando 'lS embargos toremjulgudos, se o pedido formu-
lado pelo devedor for procedente. ser,í extinta a execução c determinado o levanta-
mento da garantia.

Determinado o levantamento da garantia. a cxequente deverá devolver a garan-
tia ao executado vencedor da demanda. como ordena o parágrafo 2° do artigo 694
do Código de Processo Civil. Ocorre que. () executado ficou privado do uso do imó-
vel enquanto tramitava a execução. teve que transferir o desenvolvimento de suas
atividades para outro lugar e a exequerue não devolvera o bem imóvel. onde ele
desenvolvia suas atividades antes de o bem ser alienado. porque o débito (a garan-
tia a ser devolvida é débito da Fazenda c crédito do corurihuinte í seni reconhecido
por sentença e. por isso. pago mediante precatório, em conformidade com () artigo
100 e parágrafos da Constituição Federal.

A devolução da garantia (pagamento do débito) por meio de precatório acarre-
tará dano grave ao executado. pois é notório o fato de os débitos constantes de pre-
catórios não serem pagu~ nas condiçõe» c prazos estipulados pelo artigo 100 e pa-
ragraros da Constituição Federal.

Não há dúvida. portanto. de que () não recebimento dos embargos à execução
com efeito suspensivo é prejudicial ao executado. pois. além de receber a garantia
por precatorio. a cobrança torna-se muis onerosa. () que afronta. inclusive. determi-
nação do artigo ó20 do Código de Processo Civil.

O dano mais grave c de di fil'i I rcpurução consiste no fato de que o executado não
terá seu imóvel de volta. no caso de proccdénciu uos embargos. em respeito ao arti-
go 69-.+ do Código de Processo Civil. Tal dispositivo preceitua que "Assinado o auto
pelo juiz. pelo arrernutantc l.-' pelo scrvcntu.ino da justiç« ou leiloeiro. a arremata-
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çào considerar-se-a perfeita. a•...abada e irretruuivel. ainda que venham a ser julga-
dos procedentes os embargos do exe c utado."

Sobreleve-se que. nos termos do par;ígr<Jfo 2° do anigo h9..t do Código de Pro-
cesso Civil.

"No caso dc, procedência tln~ embargos. li executado tcni direito a haver do cxcquenre
ti valor por este recebido (.·OI1UI produto ti" arrcmutaçáo: ca'o inferior ao valor do bem,
haverá do cxequcntc também a diferença."

Ora. se os embargos opostos forem julgados procedentes. o valor do produto da
arrematação deverá ser devolvido pela cxcqucnte. S<l que. diferentemente do tjue se
passa na execução cívcl. ela terá que SI...' submeter a dolorosa C'spcra na fila dos pre-
carórios. Essa diferença hasta demonstrar 4uC' não pode ser aplicado o artigo 7J9-A
üs execuções fiscais.

O produto da arrernatação será devolvido ao executado mediante prccarório. o
que. por si sô. ~ capaz de gerar grave dano, de difícil e incerta reparação.

verifica-se. portanto. que (l prosseguimento tia execução antes do julgamento dos
embargos é desproporcional. uma ver que. no confronto de doi-, direitos (o da exe-
quente que se encontra guranudo c () do executado de aguardar o julgamento dos
embargos para que seja expropriado o seu nem I. () da cxcqucnte é privilegiado e o
tio executado preterido.

lmpende relembrar 4UC a alicnaçâo antecipada. a que alude o artigo 21 da lei
n" ó.H30/KO. só pode ocorrer nas hipóteses previstas no artigo ó70 do Código de
Processo Civil. como assinalado, logo. permitir que a execução prossiga com a alic-
nação fora das hipóteses previstas equivale a negar vigência ao dispositivo da lei
especial (artigo 211 e da lei geral (artigo ó701.

O texto encerra-se (um a certeza de que a suspensão da execuçào até a prola-
ção de decisão pondo termo aos embargos não acarreta nenhum prejuízo à Fazen-
da. caso obtenha decisão favorável. pois o crédito encontra-se garantido e ela () rc-
ceberú. Já. se a execução prosseguir antes do fim dos embargos. se o contribuinte
obtiver decisão favorável. algun ....Jos prejuízos que sofrer serão irreversiveis e ou-
tros serão de difícil I...'incerta rl.'para~;j\l.
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