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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
MATÉRIA  DEVIDAMENTE  ENFRENTADA  NO
DECISÓRIO.  MANIFESTO  PROPÓSITO  DE
REDISCUSSÃO  DA TEMÁTICA.  MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. 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 das hipóteses justificadoras do
expediente, impõe-se a sua rejeição.

-  Não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre
todos os fundamentos legais indicados pelas partes,
nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,
bastando ser motivada a prestação jurisdicional, com
a indicação das bases legais que dão suporte a sua
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decisão.

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
105/106, opostos por Edgar Saeger Filho e Rossana Chianca Fernandes de Carvalho
Saeger contra acórdão, fls. 94/101, que negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pelos embargantes.

Em  suas  razões,  os  recorrentes  argumentam,  em
suma, a ocorrência de erro de premissa fática, haja vista constar na exceção de pré-
executividade  prova  pré-constituída,  pois  não  foi  apurada  qualquer
responsabilidade da parte embargante para figurar como co-responsável no crédito
executado inadimplido. Outrossim, assevera a necessidade de pronunciamento sobre
a omissão que ocasionou tal erro.

 

Devidamente intimado, o embargado não apresentou
contrarrazões, consoante certidão de fl. 111.

É o RELATÓRIO.

VOTO
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Registre-se,  sem  maiores  delongas,  que  os
declaratórios  não  merecem  acolhimento,  pois  o  acórdão  atacado  não  carrega
qualquer vício.

De  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do  Código  de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  omissão,  obscuridade  e
contradição,  não  se  revestindo,  portanto,  de  características  de  revisão  total  do
julgado, como acontece com os apelos cíveis.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Na hipótese vertente, percebe-se, na verdade, que a
parte embargante não se conformou com a fundamentação contrária da decisão em
relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios de maneira
totalmente infundada, sob a alcunha de ocorrência de premissa fática, tentando, tão
somente,  rediscutir  o  feito,  pois,  analisando  o  decisum  embargado,  verifica-se  a
abordagem clara, detida e objetiva acerca da necessidade de dilação probatória para
verificar  os  argumentos  ventilados  pelos  recorrentes  na  exceção  de  pré-
executividade,  a  qual  resta  inviável  nos  moldes  da  Súmula  nº  393,  do  Superior
Tribunal de Justiça.

Nesse panorama, cumpre trazer à baila fragmento do
acórdão combatido que trata da temática em análise, não havendo qualquer omissão
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a ser sanada, pois inexiste prova pré-constituída apta a comprovar a verossimilhança
das alegações dos embargantes,  necessitando,  pois,  de dilação probatória no caso
concreto, senão vejamos:

Compulsando o caderno processual, infere-se que o
inconformismo  da  parte  agravante,  dirige-se  no
sentido  de  que  seja  acolhida  a  Exceção  de  Pré-
executividade,  haja  vista  não possuir  qualidade de
corresponsável pelo débito existente na Certidão de
Dívida Ativa nº 750000320080335.
É cediço o entendimento segundo o qual, a exceção
de  pré-executividade  somente  deve  ser  manejada
para fins de apreciação de matéria de ordem pública,
sem necessidade de dilação probatória
Nesse sentido, vaticina a Súmula nº 393, do Superior
Tribunal de Justiça:
A  exceção  de  pré-executividade  é  admissível  na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis
de ofício que não demandem dilação probatória.
Dessa  forma,  inobstante  os  agravantes  tenham
suscitado a inexistência das hipóteses elencadas no
art.  135,  do  Código  Tributário  Nacional  e,  por
consequência,  a  ausência  de  qualidade  de
corresponsáveis pelo débito constante da certidão de
dívida  ativa,  verifica-se  do  cotejo  dos  autos,  a
necessidade de dilação probatória para averiguar a
plausibilidade  das  alegações  forcejadas  pelos
recorrentes,  razão  pela  qual  referida  temática  não
deve  ser  discutida  em  sede  de  exceção  de  pré-
executividade, posto que inexistente pressuposto de
admissibilidade  da  presente  Exceção,  qual  seja,  a
prova inequívoca dos fatos alegados.
Por  oportuno,  convém  trazer  à  baila  julgado  do
Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
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TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.  VIOLAÇÃO
DOS  ARTS.  165 E  535  DO  CPC.  INEXISTENTE.
EXECUÇÃO  FISCAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº
393/STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. COISA JULGADA.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em violação dos
arts.  165 e  535, ambos do código de processo civil,
porquanto  a  prestação  jurisdicional  foi  dada  na
medida  da  pretensão  deduzida,  conforme  se
depreende da análise do acórdão recorrido. 2. A corte
manteve  o  entendimento  monocrático  que  negou
seguimento  ao  agravo  de  instrumento,  ante  a
impossibilidade de dilação probatória em exceção
de pré-executividade. 3. O entendimento originário,
aliás,  está  em  consonância  com  o  desta  corte,
porquanto  é  admissível  a  exceção  de  pré-
executividade na execução fiscal desde que não haja
necessidade  de  dilação  probatória.  Incidência  das
Súmulas  nºs  83  e  393/STJ.  4.  Ocorrência  de  coisa
julgada.  Incidência  da  Súmula  nº  7/STJ.  Agravo
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-AREsp  333.667;
Proc. 2013/0123917-3; RS; Segunda Turma; Rel. Min.
Humberto  Martins;  DJE  30/09/2013;  Pág.  1114).  -
Negritei.
De mais a mais, o entendimento se coaduna com a
jurisprudência  pátria,  cujos  escólios  transcrevo  a
seguir:
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXCEÇÃO  DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.  EXECUÇÃO  FISCAL.
RESPONSABILIDADE  TRIBUTÁRIA  DOS
SÓCIOS NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DA SOCIEDADE
EM DATA POSTERIOR AO DÉBITO APURADO.
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LEGITIMIDADE  PASSIVA  NÃO  AFASTADA.
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA
RECURSO PROVIDO. 1. Sendo incluído na certidão
de  dívida  ativa  o  nome  dos  sócios  da  empresa
exeqüente  é  de  se  presumir  que  são  eles  co-
responsáveis pelos débitos fiscais apurados em data
anterior  ao  afastamento.  2.  [...]  2.  Esta  corte  tem
entendimento  pacífico  no  sentido  de  que  não  se
pode, diante da presunção de certeza e liquidez da
certidão de dívida ativa, inverter o ônus probatório
para a exclusão dos sócios na execução fiscal. 3. Se o
nome do sócio consta da CDA, não há que se falar
em violação ao    art.  135 do CTN  ,  porquanto a sua
responsabilidade se presume, incumbindo-lhe fazer
prova  em  contrário  por  meio  de  embargos  à
execução.  4. Recurso Especial conhecido em parte e
improvido. ” (STJ RESP 731308/sp, Min. Rel. Castro
meira,  DJ  06.06.2005).  (TJMT;  AI  48582/2013;
Rondonópolis;  Terceira  Câmara  Cível;  Relª  Desª
Maria  Erotides  Kneip  Baranjak;  Julg.  17/12/2013;
DJMT 11/04/2014; Pág. 54) - destaquei.
E,
DIREITO  TRIBUTÁRIO  E  DIREITO  PROCESSUAL
CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO  FISCAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  ALEGAÇÃO  DE
ILEGITIMIDADE  DOS  AGRAVANTES  PARA
FIGURAREM  NO  POLO  PASSIVO  DO  FEITO
FISCAL.  Nomes  dos  recorrentes  efetivamente
constam como  co-responsáveis  no  título  executivo.
Inexistência  de  cópia  do  procedimento
administrativo fiscal  que deu origem à certidão da
dívida  ativa.  Presunção  de  certeza  e  liquidez  da
certidão  da  dívida  ativa.  Necessidade  de  dilação
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probatória  para  a  aferição da legitimidade dos  ora
recorrentes.  Decisão  interlocutória  a  quo  em
consonância  com  os  precedentes  do  Superior
Tribunal de justiça.  Recurso conhecido e improvido.
Decisão mantida. Unanimidade de votos. (TJAL; AI
0005711-38.2012.8.02.0000;  Primeira  Câmara  Cível;
Rel. Des. Washington Luiz Damasceno Freitas; DJAL
13/06/2013; Pág. 39) - grifei.
A propósito, esta Corte de Justiça já decidiu:
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  QUE
REJEITOU  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  NULIDADE
ABSOLUTA  E  PLENAMENTE  VISÍVEL.
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. A exceção de pré-executividade
é  espécie  excepcional  de  defesa  específica  do
processo  de  execução,  admitida,  conforme
entendimento consolidado, nas hipóteses em que a
nulidade do título possa ser verificada de plano, bem
como  quanto  às  questões  de  ordem  pública,
pertinentes  aos  pressupostos  processuais  e  às
condições da ação, desde que desnecessária a dilação
probatória.  (…).  (TJPB;  AI  200.2005.042541-8/001;
Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria
das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB  15/07/2013;  Pág.
12).
Destarte,  sem  maiores  delongas,  observa-se  que  a
Certidão de Dívida Ativa,  encartada aos autos,  por
ser  título  executivo,  dotado  de  certeza,  liquidez  e
exigibilidade, não há como ser desconstituída sem a
imprescindível dilação probatória, como postulam os
agravantes, motivo pelo qual o Magistrado singular
procedeu corretamente em rejeitar a Exceção de pré-
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executividade.

A sustentação dos insurgentes de injustiça da decisão
guerreada,  em verdade,  visa  à  rediscussão de  matéria  já  enfrentada  no decisório
combatido, pois não há o que se falar em erro de premissa, haja vista a presunção de
certeza  e  liquidez  da  certidão  de  dívida  ativa,  razão  pela  qual  se  presume  a
responsabilidade dos co-responsáveis constantes no título executivo, porquanto os
embargantes  deveriam  produzir  prova  em  contrário  por  meio  de  embargos  à
execução, não sendo cabível a exceção de pré-executividade no caso, em apreço, em
face da necessidade de dilação probatória.

Em  face  dessas  considerações,  observa-se  que  o
acórdão hostilizado foi nítido e objetivo, inexistindo quaisquer dos vícios declinados
pelos recorrentes, tendo referido decisum apenas acolhido posicionamento diverso do
sustentado pela parte inconformada.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 06 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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