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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO  OU  OBSCURIDADE.  PROPÓSITO
DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA
APRECIADA.  JULGADOR  DEVE  MOTIVAR
SUAS  DECISÕES  SEM  NECESSIDADE  DE
ANALISAR  TODOS  OS  FUNDAMENTOS
JURÍDICOS  ARGUIDOS  PELAS  PARTES.
FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos  casos  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo
quaisquer destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição.

- O acórdão não se mostrou omisso, apenas contrário
às  argumentações  do  recurso,  devendo  as
irresignações aos fundamentos narrados no  decisum
combatido  serem  interpostas  através  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

 -  Não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre
todos  os  fundamentos  jurídicos  indicados  pelas
partes, nem mesmo para fins de prequestionamento,
bastando que a prestação jurisdicional seja motivada,
indicando  as  bases  legais  que  deram  suporte  à
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decisão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  rejeitar os embargos, à unanimidade, nos termos do voto do
relator.  

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  130/132) opostos
pelo  Estado da Paraíba desafiando os termos do acórdão (fls. 121/125) que
negou provimento ao Agravo Interno oposto em face da Decisão Monocrática,
a qual fora proferida em sede do Agravo de Instrumento interposto por pela
mesma parte em face da Cemal – Cerâmica Mamanguape Ltda. 

Nas  razões  recursais,  sustenta  a  existência  de  omissão  na
decisão combatida.  Seguindo suas argumentações, assevera que no presente
processo  houve  discussão  acerca  da  responsabilidade  do  sócio  cujo  nome
consta na CDA, e que o “Embargante se opôs à decisão de primeiro grau
justamente  porque  faltavam  provas  concretas  das  afirmações  dos
Corresponsáveis, uma vez que juntaram apenas aos autos cópias do contrato
que os retiraram da sociedade sem contudo provar que os mesmos foram
registrados na Junta Comercial  como manda Lei”.  Assevera,  ainda,  que  a
parte ora embargada não cumpriu o disposto no art. 67, IV da Lei Estadual
6.379/96.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, a fim de que
sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente reforma do decisum.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a contradição interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão. Permite-se, assim, através deste
recurso, sanar tal vício, de forma que seja amplamente entendido o respectivo
teor.

No caso dos autos, o recorrente interpôs os presentes embargos
declaratórios,  aduzindo  omissão  do  acórdão,  por  não ter  expressamente  se
manifestado  sobre  a  ausência  de “provas  concretas  das  afirmações  dos
Corresponsáveis, uma vez que juntaram apenas aos autos cópias do contrato
que os retiraram da sociedade sem contudo provar que os mesmos foram
registrados na Junta Comercial como manda Lei”.

Contudo, ao revés do que aduz o insurgente, o acórdão não se
mostrou omisso, apenas contrário às argumentações do recurso. Neste sentido,
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colaciona-se o seguinte excerto da decisão (fls. 121/125):

“A  presente  irresignação  do  Estado  da  paraíba
cinge-se  a  sustentar  que  a  exceção  de  pré-
executividade  não  é  meio  cabível  para  o
reconhecimento  da  ilegitimidade  passiva  dos
excipientes, matéria que defende ser oponível apenas
por meio de embargos. 

Contudo,  conforme  consignei  no  decisum
monocrático, razão não lhe assiste. 

Destarte, a exceção de pré-executividade nada mais
é do que um meio de defesa, criado pela doutrina e
aceito  pela  jurisprudência,  que  tem  por  objetivo
obstar  o  prosseguimento  de  uma  execução
nitidamente  nula,  conferindo ao  executado  a
possibilidade de defender-se, em qualquer momento
da execução, sem a necessidade de prévia garantia
do juízo.

Sobre o tema, disserta Humberto Theodoro Júnior:

"Explica Cândido Dinamarco que o mito de ser os
embargos à execução o único remédio à disposição
do  devedor  para  se  defender  contra  o  processo
executivo,  já  não  vigora  mais,  principalmente
quando  a  objeção  a  ser  feita  ao  cabimento  da
execução  tenha  como  fundamento  matéria  que  ao
juiz  incumba  conhecer  e  decidir  de  ofício.  Essa
matéria, sendo de ordem pública, não pode ter sua
apreciação  condicionada  à  ação  incidental  de
embargos.

(...)

É  assim  que  está  assente  na  doutrina  e
jurisprudência atuais  a  possibilidade de o devedor
usar  da  exceção  de  preexecutividade,
independentemente de penhora ou depósito da coisa
e  sem  sujeição  ao  procedimento  dos  embargos,
sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem
pública e ligada às condições da ação executiva e
seus  pressupostos  processuais".  (Curso  de  Direito
Processual  Civil,  Volume II,  36ª  Edição,  pgs.  284-
285)

Como se infere da lição acima, a utilização desta via
de  exceção  somente  se  afigura  cabível  quando  a
irresignação versar sobre matérias que o juiz possa
conhecer  de  ofício,  sem  a  necessidade  de  dilação
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probatória.

Nesta  linha,  é  de  se  destacar  que  nas  execuções
fiscais  é  plenamente  cabível  a  utilização  do
mencionado  remédio  processual,  aplicando-se,  da
mesma  forma,  as  ressalvas  acima  mencionadas.
Neste sentido, é o enunciado da Súmula nº 393 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"A  exceção  de  pré-executividade  é  admissível  na
execução  fiscal  relativamente  às  matérias
conhecíveis  de  ofício  que  não  demandem  dilação
probatória”. 

Assentadas tais  premissas  e,  ainda,  tendo em vista
que a legitimidade ad causam é condição da ação
(CPC, arts. 3º e 267, VI), vislumbra-se perfeitamente
possível  sua alegação em sede de  objeção de pré-
executividade,  sobretudo  porque,  no  caso  em
disceptação, não há que se falar em necessidade de
instrução  probatória,  vez  que  restou  prontamente
demonstrado que, à época da constituição do crédito
ora  executado  (2004),  os  Sr.   Guilherme  do
Nascimento Soares e o Sr. Adjair Daniel de Assis já
haviam  se  retirado  da  sociedade  há  mais  de  dez
anos, ou seja, desde o ano de 1994.

Com  efeito,  as  partes  supracitadas  juntaram  aos
autos documentos suficientemente hábeis a embasar
suas alegações de ilegitimidade passiva, quais sejam
os Termos de Alterações  Contratuais da Sociedade
(fls.  31/36),  datados  de  1994,  por  meio  dos  quais
formalizaram  as  respectivas  exclusões  da
sociedade”.  (fls. 123/125).

Observa-se, assim, que o embargante cinge-se a discutir matéria
já  amplamente  abordada  no  acórdão.  Portanto,  ao  levantar  esse  ponto
novamente, o insurgente apenas revela seu inconformismo com o resultado da
decisão que não lhe foi favorável, com vistas à obtenção da modificação do
decisum, o que é, repito, inadmissível na via do recurso de integração. 

 
Ressalta-se, ademais, que não é encargo do julgador manifestar-

se sobre todos os fundamentos jurídicos indicados pelas partes,  nem mesmo
para fins de prequestionamento, bastando que a prestação jurisdicional seja
motivada, indicando as bases legais que deram suporte à decisão e, por isso,
rejeito o pedido de efeito integrativo para sanar possível omissão.

É este o entendimento da Corte da Cidadania. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  MANDADO
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DE SEGURANÇA. MILITAR. NÃO INCLUSÃO EM
QUADRO  DE  ACESSO.  ART.  535  DO  CPC.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.  ANÁLISE.  HIPÓTESE  DE
NÃO CABIMENTO. 1. Os  embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 535, incisos I e II, do código
de  processo  civil,  destinam-se  a  suprir  omissão,
afastar  obscuridade  ou  eliminar  contradição
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em  apreço.  2.  O  julgador  não  está  obrigado  a
responder  a  todas  as  questões  suscitadas  pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. 3. "A jurisprudência desta
corte  é  firme  no  sentido  de  que  os  embargos  de
declaração,  ainda  que  opostos  com o  objetivo  de
prequestionamento visando à interposição do apelo
extraordinário,  não  podem  ser  acolhidos  quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na
decisão  recorrida"  (edcl  no  MS  11.484/DF,  Rel.
Ministro  Paulo  Gallotti,  terceira  seção,  DJ
2/10/2006). 4.  Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ; EDcl -MS 9.290; Proc. 2003/0168446-2; DF;
Terceira  Seção;  Rel.  Min.  Og  Fernandes;  DJE
19/09/2013; Pág. 1126) (Grifo nosso)

Nesse contexto, em consonância com a atual situação em que se
encontra a prática forense, o eminente Ministro Franciulli Netto pondera sobre
a finalidade da decisão judicial, de resolução fundamentada dos litígios postos
em  discussão,  a  qual  foi  devidamente  alcançada  por  meio  do  decisum
embargado. Confira-se:

“(...) a função teleológica da decisão judicial é a de
compor  precipuamente,  litígios.  Não  é  peça
acadêmica  ou  doutrinária,  tampouco  se  destina  a
responder a argumentos, à guisa de quesitos, como
se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia observada a res in iudicium
de ducta” (Resp 611.518/MA, DJU 05.09.06). 

Assim, deve a decisão recorrida ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Des.  Oswaldo
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Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do
Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. 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, 07 de abril de
2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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