
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.272.827 - PE (2011/0196231-6)
  

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL 
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
RECORRIDO : DROPEL - DROGARIA PERNAMBUCANA LTDA 
ADVOGADO : GLÁUCIO MANOEL DE LIMA BARBOSA E OUTRO(S)

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO 
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO 
ART. 739-A, §1º, DO CPC. ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DE 
OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA 
REPARAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS 
EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro no permissivo do art. 105, III, "a", 

da Constituição Federal de 1988, contra acórdão que considerou inaplicável o art. 739 - A, § 

1º, do CPC aos embargos opostos em execução fiscal (e-STJ fls. 98/103):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSÃO 
DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. ART. 739-A, § 1º, DO CPC. 
INAPLICABILIDADE.
1. Agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que, em sede de 
Embargos à Execução Fiscal, recebeu-o apenas no efeito devolutivo, face ao 
disposto no art. 739-A, § 1º, do CPC;
2. Em que pese uma aparente ausência de previsão da LEF quanto aos efeitos em 
que os embargos à execução fiscal devem ser recebidos, uma análise do seu art. 16 
permite constatar que, ainda que implicitamente, a possibilidade da concessão de 
efeito suspensivo está ali presente. Devidamente regulamentada na LEF a matéria 
discutida nos presentes autos, é de ser afastada a aplicação subsidiária do disposto 
no art. 739 - A, § 1º, do CPC;
3. Agravo de instrumento provido.

Alega a recorrente Fazenda Nacional que houve contrariedade ao art. 739-A, § 1º, do 

Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 11.382/2006, sob o argumento de que, em face 

da disciplina expressa da Lei n. 6.830/80, ainda persiste na execução fiscal a necessidade de 

garantia do juízo para apresentação dos embargos à execução; contudo, uma vez ajuizados, os 

embargos não possuem o condão de suspender os atos executivos imediatamente, dependendo 

para tal de decisão expressa do juiz a respeito (e-STJ fls. 107/115).

Contra-razões nas e-STJ fls. 122/126.

Recurso regularmente admitido na origem (e-STJ fls. 127).

É o relatório.

Verifica-se que o tema do recurso, apesar de repetitivo no âmbito da Primeira Seção 

do STJ, ainda não foi submetido a julgamento pelo novo procedimento do artigo 543-C do 

Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução STJ n. 8/2008.

Ante o exposto, recebo o recurso especial como emblemático da controvérsia, a ser 

dirimida pela Primeira Seção, adotando-se as seguintes providências:

a) comunique-se, com cópia da presente decisão, aos Ministros da Primeira Seção do 
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STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça, nos termos do 

art. 2º, § 2º, da Resolução STJ n. 8/2008 e para os fins neles previstos; 

b) suspenda-se o julgamento dos demais recursos sobre a matéria versada no 

presente recurso especial, consoante preceitua o § 2º do art. 2º da Resolução STJ n. 8/2008;

c) dê-se vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, nos termos 

do art. 3º, II, da Resolução STJ n. 8/2008.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 1º de fevereiro de 2012

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Relator
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