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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2082554-31.2018.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante BALDIN 
BIOENERGIA S.A., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10ª Câmara de Direito Público 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores TORRES DE 
CARVALHO (Presidente sem voto), PAULO GALIZIA E ANTONIO CELSO AGUILAR 
CORTEZ.

São Paulo, 25 de maio de 2018.

Teresa Ramos Marques
Relator

Assinatura Eletrônica
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10ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2082554-31.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: BALDIN BIONERGIA S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO 
JUIZ PROLATOR: JORGE CORTE JUNIOR
COMARCA: PIRASSUNUNGA

VOTO Nº 20258JV

                                           EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL 
Embargos do devedor  Penhora  Garantia integral  Relevância 
parcial dos fundamentos  Prosseguimento da constrição  
Recurso extraordinário  Suspensão nacional  Efeito suspensivo  
Possibilidade:

 Processam-se os embargos no efeito suspensivo, em razão da 
garantia integral do débito, da relevância parcial dos 
fundamentos e da suspensão nacional dos processos sobre a 
possibilidade da prática de atos constritivos na execução fiscal em 
face de empresa em recuperação judicial.

   RELATÓRIO

Recebidos os embargos à execução sem efeito suspensivo. 

Daí o agravo, no qual a executada alega que está em recuperação judicial e o crédito 

tributário integralmente garantido com maquinários industriais. A atribuição de efeito 

suspensivo aos embargos à execução fiscal é automática (arts.18, 19, 24 e 32 da Lei 

6.830/80), sendo inaplicável, subsidiariamente, o Código de Processo Civil, conforme já 

decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, não foi apreciada com 

profundidade a relevância dos fundamentos aduzidos nos embargos à execução, pois a 

matéria relacionada à boa-fé do aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de nota 

fiscal posteriormente declarada inidônea, quando comprovada a veracidade da compra e 

venda, já está sedimentada na Súmula nº 509 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, 

o cômputo dos juros previstos nos arts.85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação 

dada pela Lei Estadual nº 13.918/09, já foi declarado inconstitucional pelo órgão especial 
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deste Tribunal. Mesmo que afastados estes argumentos, a execução fiscal deve ser 

suspensa, pois o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional de todos os 

processos que tratam sobre a prática de atos constritivos em face de pessoa jurídica em 

recuperação judicial (Tema nº 987). Considerando que o próximo ato a ser praticado será a 

alienação dos bens em hasta pública, deve ser suspensa a execução fiscal, a fim de se evitar 

a ocorrência de dano de difícil reparação. 

O recurso foi processado com efeito ativo para processamento dos embargos à 

execução com efeito suspensivo (fls.1000).

Nas contrarrazões, a agravada alegou que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu 

que os embargos à execução fiscal não tem efeito suspensivo. A atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional e condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no 

art.919, par.1º do Código de Processo, aplicável subsidiariamente à execução fiscal 

(fls.1010/1021).

  FUNDAMENTOS

1. Os embargos à execução fiscal foram recebidos sem efeito suspensivo, sob os 

seguintes fundamentos:

“A despeito de garantido o juízo, por não vislumbrar a relevância dos fundamentos 
invocados recebo os embargos sem efeito suspensivo, certificando-se na execução. Intime-
se a exequente, ora embargada, para impugnação no prazo de 30 dias. Int.” (fls.633)

2.  O Código de Processo Civil de 1973 previa que os embargos do executado não 

tinham efeito suspensivo. Somente possibilitava a atribuição deste efeito, 

excepcionalmente, quando existente garantia idônea, inequívoca a relevância da 

fundamentação e existente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a saber:

“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 relevante 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” 
(grifei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mencionada pela agravante, que 
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sustentava a inaplicabilidade do art.739-A do Código de Processo Civil às execuções 

fiscais, ficou superada em razão do julgamento do RExt nº 1272827/PE, processado sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, que consolidou a tese contrária, in verbis:

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 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 . 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 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 
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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 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 1.103.46/ 
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. 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.
(Acórdão proferido no REsp nº 1272827/PE, relatado pelo Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, julgado em 22.5.2013 e publicado em 31.5.13).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 
ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VIOLÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 
EFEITO SUSPENSIVO. ANÁLISE SOBRE A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 
739-A DO   CPC/73.   NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO  DO  CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ausência de contrariedade ao art. 535 do CPC/73, pois a prestação jurisdicional  foi  
dada  na  medida  da pretensão deduzida, como se depreende   do   acórdão   recorrido,   
que   enfrentou  e  decidiu, motivadamente, a controvérsia posta em debate.
2.  Esta  Corte  Superior  firmou compreensão de que o art. 739-A do CPC/73  se  aplica  
às  execuções  fiscais, pelo que a atribuição de efeito  suspensivo  aos  embargos  do  
devedor  está condicionada ao cumprimento  dos  três  requisitos legais: apresentação de 
garantia; verificação  pelo  juiz  da  relevância da fundamentação e perigo de dano 
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irreparável ou de difícil reparação.
3.  Hipótese  em  que o Tribunal de origem consignou, expressamente, que os requisitos do 
art. 739-A do CPC/73 não foram preenchidos. Para afastar essa afirmação, de modo a 
albergar as peculiaridades do caso  e  verificar  a  possível existência dos referidos 
requisitos, como  sustentado  neste  apelo extremo, necessário o revolvimento do acervo  
fático-probatório  dos  autos,  o  que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da 
Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame  de  prova não enseja recurso especial." 
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp nº 1521316/AL, Rel. Min. OG FERNANDES, publicado em 30.6.17)

Portanto, de acordo com a jurisprudência então dominante, a atribuição de efeito 

suspensivo aos Embargos do Devedor estava condicionada ao cumprimento de três 

requisitos, a saber: i) apresentação de garantia da execução; ii) 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).

O entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ainda é aplicável, 

pois a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução atualmente é regida por 

critérios semelhantes aos adotados no Código de Processo Civil anterior, a saber: 

Art. 919: Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
Par.1º: O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 
embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Par.2º: Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos 
embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, 
em decisão fundamentada.
Par.3º: Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte 
do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.
Par.4º: A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados 
não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo 
fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.
Par.5º: A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de 
substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

Logo, a atribuição de efeito suspensivo permanece excepcional, agora condicionada 

à existência de penhora, depósito ou caução suficiente; bem como ao preenchimento dos 

requisitos para o deferimento da tutela provisória. 

3. Nos embargos à execução fiscal, a agravante sustenta que no processo 

administrativo fiscal comprovou o pagamento de todas as operações de venda à Bella 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2082554-31.2018.8.26.0000 -Voto nº 20258JV 7

Açúcar. As transações comerciais ocorreram e foram regularmente pagas, constando no 

cadastro que a compradora estava em situação regular. Além disso, a declaração de 

inidoneidade foi posterior à transação. Provada sua boa fé, não pode ser prejudicada pelas 

investigações realizadas pelo Fisco e Ministério Público que concluíram pela existência de 

um esquema fraudulento entre a Bella Açúcar e a Mercavale. A multa aplicada ofende a 

razoabilidade e a proporcionalidade, pois no percentual de 30% sobre a operação, equivale, 

na prática, a 900% do valor do tributo. Finalmente, os juros previstos nos arts.85 e 96 da 

Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09, já foram 

declarados inconstitucionais pelo órgão especial deste Tribunal (fls.1/47).

Realmente, a CDA que ampara a execução fiscal prevê que o cálculo dos juros, a 

partir de 23.12.09, deve observar a Lei 13.918/09 e as Resoluções da Secretária da 

Fazenda.

Já a multa, capitulada no art.85, inc.IV, b da Lei 6.374/89, é calculada no 

percentual equivalente a 30% do valor da operação ou prestação indicado no documento 

fiscal. 

Nestes tópicos, a fundamentação dos embargos é relevante, pois como salientado 

pela agravante, o Órgão Especial deste Tribunal julgou procedente a Arguição de 

Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, para conferir interpretação conforme 

a Constituição Federal aos arts.85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada 

pela Lei Estadual nº 13.918/09, estabelecendo que a taxa de juros aplicável ao imposto ou à 

multa não pode exceder àquela incidente na cobrança dos tributos federais.

Além disso, a multa punitiva, mesmo calculada sobre percentual do valor da 

operação, não pode superar o valor do tributo.

 No tocante à boa fé na transação comercial, há necessidade de dilação probatória, 

pois a autuação é fundada na emissão de notas fiscais com declaração supostamente falsas 

quanto aos destinatários e cálculo do ICMS.

Portanto, a relevância do fundamento é limitada apenas à inconstitucionalidade dos 

juros e à limitação da multa ao valor do imposto. 

3. Contudo, como salientado pela agravante, o Superior Tribunal de Justiça, ao 

analisar os recursos especiais nº 1.694.316, 1.712.484 e 1.694.261, cadastrados no tema 

987 dos Recursos Repetitivos, para análise da controvérsia relativa à “possibilidade da 
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prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 

execução fiscal”, determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em todo o território nacional. 

Considerando que há garantia integral do crédito tributário e parcial relevância da 

fundamentação, os embargos à execução devem ser recebidos no efeito suspensivo até 

nova deliberação do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

   TERESA RAMOS MARQUES

                         RELATORA
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