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

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001239-04.1996.815.2001
ORIGEM: Juízo da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE: Estado da Paraíba, por sua Procuradora Rachel Lucena Trindade
EMBARGADO: Almeida Com de Telhas e Representações

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  DISCUSSÃO
SOBRE  INTIMAÇÃO  OU  NÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
INDIFERENÇA  QUANTO  AO  CASO.  DESNECESSIDADE  DE
DEBATE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

- 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.

-  “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.

-  Ademais,  ao  prequestionamento,  entendo não ser  mister  o exame
explícito  dos  artigos  ditos  como  violados  (prequestionamento
explícito),  sendo suficiente que a matéria objeto da lide tenha sido
discutida  (prequestionamento  implícito).  A  discussão  sobre  a
existência ou não de intimação pessoal da Fazenda Pública torna-se
infrutífera  quando,  mesmo tendo a  oportunidade  de  falar  sobre
eventuais  causas  interruptivas  ou  suspensivas  da  prescrição,  o
Estado  da  Paraíba  queda-se  inerte.  Dispensável,  pois,  o
enfrentamento do tema.

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

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



ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por
unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de  declaração,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de fl. 210.

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  acórdão  que
negou à apelação do Estado da Paraíba, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição
do crédito fiscal perseguido pelo ente público.

Na decisão,  registrou-se  que  “a  prescrição  pode  ser  decretada  ex
officio pelo magistrado, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública,  conforme
previsão do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, acrescentado pela Lei 11.051/2004.  Inobstante
a Fazenda Pública não tenha sido intimada nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, ao
apelar, nada alegou acerca de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, estando
suprida a nulidade”.

Inconformada, recorre a fazenda pública aduzindo haver omissão no
julgado quando deixou de enfrentar o litígio à luz do art. 25, da Lei nº 6.830/80. Neste
particular,  ressalta a necessidade de intimação pessoal  da Fazenda Pública,  bem assim
alerta  que  não  teria  como  tomar  conhecimento  da  suspensão  do  feito  sem  a  devida
comunicação.

Assegura ter sido indevida a aplicação da súmula 314 do STJ, vez que
nem houve intimação, tampouco a suspensão foi solicitada pela Fazenda.

Ao  final,  pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos  de  declaração,
suprindo-se as omissões, com efeitos modificativos.

É o relatório.

VOTO

O recurso  não se  credencia  ao  acolhimento  da  Corte.  Com efeito,
independentemente  de  ter  ou  não  ocorrido  a  intimação  da  Fazenda  Pública  para  se
pronunciar sobre a suspensão do processo, o acórdão evidenciou que tal providência não
tinha o  condão  de  anular  a  sentença,  na  medida  em que o  recorrente  não cuidou de
apontar causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. 

Para  melhor  compreensão,  transcreve-se  o  trecho  do  julgado  que
trata do tema:

“Por  outro  lado,  frise-se  que,  conquanto  necessária  a
intimação  prévia  da  Fazenda  Pública  para  se  manifestar  a
respeito  da  prescrição,  no  caso  dos  autos,  embora  não  tenha
havido  intimação  com  esse  fim,  não  é  caso  de  se  anular  a



sentença prolatada. Com efeito, o fim da prévia oitiva do art.
40, § 4º, da Lei 6.830/80, para que possa ser decretada de ofício
a  prescrição  intercorrente,  é  de  possibilitar  à  Edilidade  a
arguição de eventuais causas de suspensão ou interrupção da
prescrição. Assim, não tendo a Fazenda demonstrado,  com as
razões  de  apelo,  qualquer  prejuízo,  não  há  que  se  falar  na
nulidade da sentença, tampouco em cerceamento de defesa, já
que a parte não ventilou causa suspensiva ou interruptiva da
prescrição  no  período  em  que  esteve  arquivado  o  feito,
devendo ser considerados, no caso, os princípios da celeridade
processual,  instrumentalidade  das  formas  e  pas  de  nullité
sans grief”.

A seu turno,  no  tocante  ao  prequestionamento  da  matéria,  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)”.

No  contexto  posto,  desnecessário  tratar  sobre  a  temática
ventilada  nos  embargos,  uma  vez  que,  mesmo  que  a  intimação  não  tivesse  sido
realizada, tal  fato não teria força para reverter o resultado do julgado. Isto posto,
rejeito os embargos de declaração. É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração, nos termos do voto do relator.

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

Presente  a  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.

          João Alves da Silva
                 Relator




