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PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ 
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MEIO ESCOLHIDO 
IMPRÓPRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 535 
DO CPC.  PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
REJEIÇÃO.

-  Os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer 
pontos omissos, obscuros ou contraditórios existentes na 
decisão, não servindo para reexame de matéria decidida.

- O STJ tem entendimento pacífico de que os embargos 
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só 
serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum 
dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, 
obscuridade ou contradição).

V I S T O S , relatados e discutidos os autos acima 
referenciados.
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A C O R D A  a Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar  os  embargos 
declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da 
Paraíba, contra os termos do acórdão, fls. 145/148, que negou provimento ao 
Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, nos autos da Execução Fiscal 
ajuizada em face da Califórnia Calçados Ltda., ora embargada.

Em suas razões recursais, fls. 158/160, o recorrente alega que 
o acórdão “se limitou a afirmar que o lapso temporal entre a citação da empresa e 
a  citação  dos  corresponsáveis  havia  transcorrido  sem  adentrar  no  mérito  do 
Princípio da Actio Nata e da Súmula 106 do STJ”.

Afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar a questão da 
mora  judicial,  aduzindo  que  “desconsiderando  o  tempo  de  paralisação  do 
processo, a citação dos corresponsáveis teria ocorrido dentro do prescricional”.

Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso, 
para que seja sanada a omissão apontada e declarada nula a decisão de 1º grau, 
que indeferiu o redirecionamento da execução em face dos corresponsáveis.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Os embargos devem ser rejeitados, pois não buscam sanar 
quaisquer vícios existentes no acórdão, mas simplesmente rediscutir matéria já 
julgada, o que é inadmissível nesta via.

Em conformidade com a sistemática recursal estabelecida 
pelo art. 535 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis quando 
“houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição”  ou “for omitido 
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ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal”.

Alega a embargante que o acórdão não se pronunciou sobre 
a  questão  da  mora  judicial,  aduzindo  que  desconsiderando  o  tempo  de 
paralisação do processo, a citação dos corresponsáveis teria ocorrido dentro do 
lapso prescricional.

Partindo desse delineamento normativo, em paralelo com o 
teor do que restou julgado no decisum ora fustigado, verifica-se, de forma 
cristalina, não padecer de nenhuma mácula relativamente aos pontos levantados.

Por oportuno, transcrevo o trecho do acórdão em que esta 
Câmara pronunciou-se acerca da prescrição do caso em tela,  bem assim sobre 
eventuais diligências da Fazenda Pública:

“(...) Seguindo esse raciocínio, a prescrição intercorrente é resultante de 
construção  doutrinária  e  jurisprudencial  para  punir  a  negligência  do 
titular  de  direito  e  também  para  prestigiar  o  princípio  da  segurança 
jurídica,  que  não  se  coaduna  com  a  eternização  de  pendências 
administrativas ou judiciais.

Assim,  eventuais  diligências  da  Fazenda,  quando  não  efetivas  e 
infrutíferas,  não  têm  o  condão  de  eternizar  a  cobrança  do  crédito 
tributário, fazendo fluir o prazo prescricional.

Portanto,  a  prescrição  intercorrente  pressupõe  a  preexistência  de 
processo administrativo ou judicial, cujo prazo prescricional havia sido 
interrompido  pela  citação  ou  pelo  despacho  que  ordenar  a  citação, 
conforme inciso I, do parágrafo único, do art. 174 do CTN, com redação 
dada pela LC n° 118, de 9-2-2005.

Neste caso em particular,  a empresa demandada foi citada na data de 04 
de  março  de  2009,  consoante  certidão  fls.  64,  e   o  pedido  de 
redirecionamento contra os corresponsáveis apenas foi protocolado no 
dia 07 de abril de 2014, conforme fls. 101 dos autos. 

Diante deste cenário, decorridos mais de cinco anos entre a citação da 
empresa devedora e o requerimento de redirecionamento da execução 
contra  os  corresponsáveis,  operada  está  a  prescrição  intercorrente, 
consoante a vasta orientação jurisprudencial acima mencionada.”

Logo, infere-se que o  embargante pretende rediscutir 
matéria amplamente analisada quando do julgamento da apelação e modificar os 
próprios  fundamentos  da  decisão,  e  a  isso  não  se  prestam  os  embargos 
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declaratórios.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS 
REJEITADOS. 1 - A teor do disposto no artigo 535 do Código de Processo 
Civil, o recurso de que se cuida é cabível para eliminar da decisão 
qualquer obscuridade ou contradição ou suprir eventual omissão 
existente. 2 - Revela-se incabível o manejo dos embargos se não 
demonstrada a existência de quaisquer dos vícios autorizadores do 
recurso integrativo, pretendendo-se, na verdade, por via oblíqua, novo 
julgamento do caso. 3 - Embargos declaratórios rejeitados. (STJ; EDcl-
AgRg-REsp 1.165.282; Proc. 2009/0216947-6; RS; Quinta Turma; Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze; Julg. 27/03/2012; DJE 18/04/2012).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA 
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. Rediscussão de 
questões decididas. Impossibilidade. Embargos de declaração 
rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AG-REsp 97.003; Proc. 2011/0230970-9; MG; 
Primeira Turma; Rel. Min. Teori Albino Zavascki; Julg. 12/04/2012; DJE 
18/04/2012).

In casu, o v. acórdão pronunciou-se de forma clara e objetiva 
sobre as questões levantadas, não se podendo voltar, em sede de embargos de 
declaração, a matérias já julgadas e óbices já superados, exceto, para sanar 
omissão, contradição ou dúvida no julgado, o que, repita-se, não é o caso dos 
autos. 

Outrossim,  importa  destacar,  também,  entendimento  da 
Corte Superior,  no sentido de que “os embargos de declaração que enfrentam 
explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação 
do artigo 535, II,  do CPC,  sendo certo que o magistrado não está obrigado a 
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos 
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão  .  ”1 

Nesse tocante, eventuais dispositivos legais que não foram 
objeto  da  decisão  não  têm o  condão  de  torná-la  omissa,  notadamente  porque 
sendo o  decisum fundamentado, possui o magistrado o seu livre convencimento 
motivo.

1 STJ - REsp 1065913 / CE – Ministro Luiz Fux – T1 – Primeira Turma - DJe 10/09/2009 .
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Quanto ao reconhecimento do prequestionamento requerido 
pelo embargante, frise-se que, mesmo nesta hipótese, é necessário que o julgado 
padeça de um dos vícios elencados no art. 535 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, julgado do STJ:

"Mesmo nos embargos de Declaração com fim de prequestionamento, 
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, 
duvida, contradição, omissão e, por construção pretoriano integrativa, a 
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da 
causa”  (REsp 11 465-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, in Theotônio 
Negrão, op. cit. nota ao art. 535).

Com essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 
de  março  de  2015,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides,  dele 
participando, além desta Relatora, o eminente Des. José Aurélio da Cruz. Presente 
à  sessão,  a  Exma.  Sra.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,  Promotora  de  Justiça 
convocada.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 30 de março de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                          Relatora
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