
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001167-62.2015.815.0251
ORIGEM    : Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Patos
RELATOR  :  Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Eduardo Henrique

V de Albuquerque
EMBARGADO   : Maria Edivonete de Almeida Eirele (Adv. Gustavo Henrique Queiroz

dos Santos – OAB/PE nº 37.490)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO.  PRETENSÃO  DE  MERA
REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. IMPERIOSA
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

- Os embargos de declaração consubstanciam recurso de integração,
não se prestando para reexame da matéria. Não havendo omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado, incabíveis se
revelam os aclaratórios, mesmo que tenham finalidade específica
de prequestionamento.

-  À  luz  da  Jurisprudência,  “Constatado  que  a  insurgência  da
embargante  não  diz  respeito  a  eventual  vício  de  integração  do
acórdão impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é
de rigor a rejeição dos aclaratórios”1.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 228.

Relatório

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  acórdão  que
negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, que, por sua vez,

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



desproveu  remessa  oficial  tirada  contra  sentença  que  concedeu  a  segurança  para
determinar  a  liberação  de  mercadoria  apreendida  pelo  fisco  estadual  em  razão  do
transporte de mercadorias acompanhado de nota fiscal inidônea.

Na  decisão  recorrida,  assim  como  na  monocrática,  aplicou-se  o
entendimento firmado na Súmula nº 323, do Supremo Tribunal Federal.

Inconformado, recorre o Estado da Paraíba aduzindo que a decisão
embargada deixou de ponderar sobre a possibilidade de retenção e apreensão diante da
ausência de nota fiscal inidônea a acompanhar a mercadoria e o cometimento de infração e
possível crime contra a ordem tributária.

Defende que se trata de situação singular, distinguindo-se da simples
cobrança abusiva prevista nas súmulas 323 e 70 do STF, daí porque haveria a omissão
alegada.

Ao final, pede o acolhimento dos embargos, a fim de que a matéria
alegada seja objeto de enfrentamento, aplicando-se efeitos infringentes, com reforma da
sentença.

Em despacho lançado às fls. 93/93v, ressaltou-se a possibilidade de
sanar o vício apontado, daí porque determinou-se a intimação do autor para assinar a
petição inicial, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Em que pese a  intimação,  a  parte  quedou-se inerte,  apresentando
contrarrazões, mas sem providenciar a assinatura da petição inicial

É o relatório. 

VOTO

Conforme relatado, o embargante apontou vício na petição inicial,
aduzindo a nulidade do processo, em razão da ausência de assinatura. Vislumbrando a
possibilidade de sanar o defeito, intimou-se a parte para assinar a petição inicial, sob pena
de extinção do feito.

Inobstante a oportunidade dada, a autora quedou-se inerte, deixando
de cumprir a determinação. Neste particular, deixando o autor de regularizar a exordial
apócrifa, cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, consoante o parágrafo
único do art. 321, do CPC, que verbera:

O recurso não merece acolhimento, eis que, embora defenda que a
apreensão da mercadoria tenha se dado “diante da ausência de nota fiscal inidônea”, com
possível cometimento de crime tributário, tal alegação não tem o condão de desconstituir
as conclusões da decisão recorrida.



Com efeito,  embora  não se tenha  tratado do tema explicitamente,
penso  ser  desnecessária  qualquer  manifestação  a  respeito,  até  porque  a  súmula  que
ensejou a decisão não faz qualquer restrição quanto a este aspecto, limitando-se a afirmar
que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento
de tributos”.

Conforme extrai-se dos autos, após lavrado o auto de infração de fls.
87/89,  onde  restou  identificado  o  responsável  tributário  e  a  tipificação  respectiva,  os
agentes do fisco estadual retiveram o material transportado no veículo.

Tal conduta, bem se vê, mostra-se desprovida de legalidade, uma vez
que  a  Fazenda  Estadual  tem  mecanismos  específicos  para  efetuar  a  cobrança  das
obrigações tributárias,  sejam elas  de natureza principal  ou acessórias,  bem como para,
diante  da  identificação  do  suposto  sonegador  fiscal,  acionar  a  polícia  judiciária  e  o
Ministério Público para a adoção de providências de ordem penal, acaso necessário.

Ressalte-se,  aliás,  que a  decisão  acostou-se a  outras  manifestações
judiciais que apontavam a aplicação da súmula falada mesmo nos casos de apreensão por
nota fiscal inidônea2, como ocorreu nos autos.

Penso,  pois,  que  a  decisão  encontra  perfeitamente  fundamentada,
consistindo  a  pretensão  do  embargante  mera  tentativa  de  reexame  da  matéria  já
enfrentada.

Ressalte-se, ainda, que 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)”(STJ - EDcl no MS 10286 / DF – Rel. Min. Félix Fischer – S3 –
Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114).

Assim,  arremato  que,  se  a  decisão  envereda  por  interpretação
equivocada ou que contraria os argumentos da recorrente, não há se falar em omissão,
contradição ou obscuridade, tampouco em acolhimento dos embargos.

Sobre o tema, o STJ decide que  “constatado que a insurgência da
embargante não diz respeito a eventual vício de integração do acórdão impugnado, mas
a interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios.”(STJ -
EDcl MS 13692 – Min. Benedito Gonçalves – S1 – DJe 15/09/2009). Nesses termos, voto pela
rejeição dos embargos de declaração.

2 “A apreensão de mercadoria em trânsito, ainda que sob a respectiva documentação fiscal haja fundada suspeita de não condizer
com a perfeita identificação dos produtos e de não refletir o valor real da operação realizada, não se procederá por tempo
superior ao necessário à averiguação de infração fiscal e autuação, afigurando-se abusiva a sua prática pelo fisco”. (TJCE -
Apelação Cível nº 96847-15.2006.8.06.0001/1, Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes, TJ/CE, 3ª Câmara Cível, julgada em
25.03.2009).



DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite Urquiza (com
jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  José  Raimundo  de  Lima,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


