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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO
CONTRA  O  ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO.  AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO  DA
REMESSA  OFICIAL. EFEITOS  INTEGRATIVOS
PARA  SUPRIR  A  LACUNA  APONTADA.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS
PARA ESSE FIM.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando ao reexame do julgado.

- Constituindo recurso de fundamentação vinculada,
os embargos declaratórios têm cabimento quando se
verifica,  no  decisum atacado,  contradição,
obscuridade, ou omissão, nos termos do art. 1.022, do
Código de Processo Civil.
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-  Em  se  verificando  que  a  complementação  do
pronunciamento  judicial  atacado  não  implica
modificação do julgado, é de se acolher parcialmente
os  embargos  de  declaração,  atribuindo-lhes  efeitos
meramente  integrativos,  com vistas  a  sanar  lacuna
verificada  no  que  tange  a  apreciação  da  remessa
oficial.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba,  por unanimidade,  acolher os embargos de declaração, com
efeito meramente integrativo.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
172/175, opostos pelo Estado da Paraíba contra decisão de fls. 155/169, por meio da
qual, nos autos da presente Execução Fiscal, movida em desfavor de Osmiel Vieira
Figueiredo ME e Osmiel Vieira Figueiredo, não conheceu do apelo interposto pelo
ente público, consoante se verifica do excerto dispositivo respectivo:

Ante  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  DO  APELO
INTERPOSTO  PELO  ESTADO  DA  PARAÍBA  E
NEGO  PROVIMENTO  AO  APELATÓRIO
INTENTADO  POR  OSMIEL  VIEIRA
FIGUEIREDO  -  ME  E  OSMIEL  VIEIRA
FIGUEIREDO.

Em  suas  razões,  o  recorrente  sustenta  a
impropriedade da decisão embargada, assegurando, após um breve resumo da lide,
a ocorrência de omissão quanto ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
em  relação  à  Súmula  418,  bem  como  por  não  ter  sido  apreciada  a  Remessa
Necessária,  uma  vez  que  a  importância  cobrada  é  superior  a  sessenta  salários
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mínimos. Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios, com o prequestionamento
da matéria.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fl.
179.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Oportuno, esclarecer, inicialmente, que, nos moldes
dos incisos I, II e III, do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de
declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
para  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a
requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

No caso em foco, a princípio, assegura o  Estado da
Paraíba haver omissão no julgado em relação ao antigo enunciado da Súmula 418 do
Superior Tribunal de Justiça, a qual preconizava:

É inadmissível o recurso especial interposto antes da
publicação do acórdão dos embargos de declaração,
sem posterior ratificação.

Pois bem, entendo inexistir citado vício neste ponto
específico, pois, revendo a decisão lançada, fls. 161/163, restou devidamente claro o
motivo de não ter sido conhecido o recurso interposto pelo ente público:

Por  sua  vez,  os  aclaratórios  foram  julgados  e
acolhidos em fevereiro de 2015, fls. 134/136, tendo as
partes sido intimadas da referida decisão através de
publicação  no  Diário  da  Justiça  do  dia  27/02/2015,
conforme se vê à fl. 137.
Logo, percebe-se que a apelação do Estado da Paraíba
foi  protocolada  antes  do  julgamento  daqueles,  fls.
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123/128,  não  tendo  havido,  contudo,  ratificação

posterior,  pelo  que  o  recurso  foi  interposto  de
forma prematura,  haja  vista  manejado  contra  ato
que não dispunha de existência jurídica e, portanto,
bem antes do início da fluência do prazo recursal.
Em  situações  desse  jaez, o  Superior  Tribunal  de
Justiça tem entendimento firmado no sentido de que
a  ausência  de  ratificação  ao  recurso  interposto  em
antecipação  à  decisão  dos  embargos  de  declaração
quando estes modificam a conclusão do julgamento
anterior,  implica  no  reconhecimento  da  sua
prematuridade  e,  por  consequência,  no  seu  não
conhecimento, senão vejamos:
PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.
RECURSO  ESPECIAL.  INTERPOSIÇÃO
ANTERIOR  AO  JULGAMENTO  DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
RATIFICAÇÃO.  INTEMPESTIVIDADE.
VIOLAÇÃO  A  LITERAL  DISPOSIÇÃO  DE  LEI
(ARTS. 508 E  541 DO CPC). SÚMULA Nº 343/STF.
ERRO  DE  FATO.  INEXISTÊNCIA.  1.  Trata-se  de
Ação  Rescisória  ajuizada  contra  acórdão  que  deu
provimento a Recurso Especial para desqualificar a
existência de denúncia espontânea quando, em vez
de pagamento, a quitação do crédito tributário se fez
mediante  concessão  de  parcelamento.  2.  A autora
afirma  que  o  STJ  não  poderia  ter  conhecido  do
Recurso  Especial,  pois  interposto  antes  do
julgamento,  pelo  Tribunal  a  quo,  de  Embargos  de
Declaração,  e  que o  apelo  nobre  não foi  objeto  de
ratificação. 3. Defende-se a tese de que houve afronta
a literal dispositivo de Lei (arts. 508 e 541 do CPC) e
erro de fato. 4. Não há falar de erro de fato, pois se se
admitir para efeito de argumentação que o acórdão
rescindendo  errou  ao  não  considerar  intempestivo
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Recurso Especial interposto antes do julgamento dos
embargos de declaração, sem posterior ratificação, o
erro seria de direito, e não de fato. 5. Não há falar em
violação  a  literal  dispositivo  de  Lei,  seja  porque  a
literalidade dos dispositivos invocados não conduz à
necessidade  de  ratificação  do  recurso  chamado
prematuro, seja porque a questão era controvertida
ao  tempo  do  julgamento  do  recurso  recindendo
(outubro de 2003). 6. Somente em 2007, por apertada
maioria,  a  Corte  Especial,  no  julgamento  do  REsp
776.265/SC, veio a consolidar a orientação de que é
intempestivo o Recurso Especial interposto antes do
julgamento dos aclaratórios na instância de origem,
sem posterior  ratificação.  Incidência  da  Súmula  nº
343 do STF. 7.  Em 16/9/2015, em questão de ordem,
no REsp 1.129.215, a Corte Especial  decidiu que "a
única  interpretação  cabível  para  o  enunciado  da
Súmula nº 418 do STJ é aquela que prevê o ônus da
ratificação  do  recurso  interposto  na  pendência  de
embargos  declaratórios  apenas  quando  houver
alteração na conclusão do julgamento anterior ".  8.
No  julgado  rescindendo,  o  acórdão  recorrido  no
Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  não  foi
alterado  após  a  interposição  de  Embargos  de
Declaração, razão pela qual, ainda que rescindido o
acórdão  recorrido,  não  haveria  modificação  do
julgamento,  pois  a  jurisprudência  mais  recente  do
STJ conduziria a ter o Recurso Especial tempestivo,
como  originalmente  foi  considerado  pelo  acórdão
rescindendo. 9. Ação Rescisória improcedente. (STJ;
AR 4.399; Proc. 2010/0006927-7; PR; Primeira Seção;
Rel.  Min.  Herman  Benjamin;  DJE  02/02/2017)  –
sublinhei.
Nesse norte, também vem decidindo este Sodalício:
APELAÇÃO  CÍVEL.  EXTEMPORANEIDADE.
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INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO PENDENTE DE
JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  RATIFICAÇÃO  NÃO
REALIZADA.  PRIMEIRO  APELO  NÃO
CONHECIDO.  -  É  extemporânea  a  Apelação
interposta  quando  pendente  o  julgamento  dos
Embargos  de  Declaração,  exigindo-se  a  respectiva
ratificação ou reiteração no prazo quinzenal após a
intimação do julgamento dos Aclaratórios, o que não
ocorreu. Aplicação da Súmula n. 418 do STJ. - Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal  de Justiça.  (…) (TJPB,  AC nº
0006720-10.2010.815.0011,  Rel.  Des.  Leandro  dos
Santos, J. 31/01/2017).
Sendo assim, verificada a prematuridade do recurso
e a ausência de ratificação de seus termos, imperioso
se torna o reconhecimento da extemporaneidade do
recurso interposto pelo ente público, o que implica a
sua inadmissibilidade.
Então,  NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO interposta
pelo Estado da Paraíba.

Prosseguindo,  o  Estado  da  Paraíba assegura,
outrossim, que a sentença primeva, a qual acolheu a Exceção de Pré-Executividade e,
como consequência,  reconheceu a nulidade da citação editalícia e a ocorrência da
prescrição, deveria ter sido apreciada de ofício, nos termos do disposto no art. 475, II,
e parágrafos, do Código de Processo Civil vigente à época, qual seja, 1973, por se
tratar  de  extinção  de  execução  fiscal  com valor  superior  a  60  (sessenta)  salários
mínimos, motivo pelo qual requer a apreciação do recurso oficial.

Com efeito, ainda que eventual erro na aplicação do
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direito  não  enseje  a  interposição  dos  embargos,  deve-se  salientar  que  a  Juíza  de
origem não submeteu a sentença ao duplo grau de jurisdição com o fito de conferir
maior  segurança  jurídica  aos  julgamentos  de  mérito  desfavoráveis,  em  tese,  ao
interesse público, porém, a realização do reexame necessário é condição de eficácia
da sentença, e, quando não determinado pelo juízo originário, o Tribunal deve avocar
os autos para a sua observância, na forma do § 2º, do art. 475, do Código de Processo
Civil de 1973, razão pela qual passo a apreciar a decisão proferida na instância de
origem, a qual reconheceu a prescrição do direito pleiteado pelo autor.

Cumpre registrar que o colendo Superior Tribunal de
Justiça editou súmula n. 414, que trata de matéria contida nos autos, tendo a seguinte
redação:

A citação  por  edital  na  execução  fiscal  é  cabível
quando frustradas as demais modalidades. 

Desta feita, a citação por edital só é cabível após o
esgotamento de todos os meios possíveis à localização do devedor, o que não restou
evidenciado nos autos, não havendo razão plausível para ser modificada a decisão
que assim consignou, fl. 103:

(…) não foram esgotados os meios de localização do
devedor, passando-se a citar o executado por edital
após a frustração da citação pelo correio.
Deste  modo,  ante  o  verificado  supra,  cumpre  se
reconhecer a nulidade da citação editalícia.

Ademais, a nulidade da citação é matéria de ordem
pública, e como tal, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de
jurisdição.

Com isso, tendo sido a ação ajuizada no ano de 2000
e diante da nulidade da citação, outro caminho não poderia ter sido seguido senão o
reconhecimento da prescrição.

A  propósito,  em  caso  similar,  assim  decidiu,
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recentemente este Sodalício:

PROCESSSUAL CIVIL E  TRIBUTÁRIO  -  Apelação
Cível  -  Execução  Fiscal  -  Anulação  da  citação  por
edital de ofício pelo Magistrado - Reconhecimento da
Prescrição - Possibilidade - Matéria de ordem pública
-  Inexistência  de diligências  do exequente antes  do
requerimento de citação editalícia -  Manutenção da
sentença - Desprovimento. 
- A nulidade da citação matéria de ordem pública, e,
como tal, pode ser reconhecida de ofício em qualquer
tempo e grau de jurisdição.
-  "A  citação  editalícia,  na  execução  fiscal,  deve
ocorrer  quando frustradas  as  diligências  citatórias
realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido
por oficial de justiça 2. É nula a citação por edital,
quando não foram envidados esforços e promovidas
as  diligências  necessárias  para  localização  do
devedor." (REsp 657.739/MS, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2005,
DJ  21/11/2005,  p.  186)  (TJPB,  AC  0000087-
74.1998.815.0731,  Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da
Cunha Ramos, J. 30/08/2016) - negritei.

Portanto,  restando  configurada  a  existência  de
omissão  na  decisão  embargada,  outro  caminho  não  há,  senão  o  de  acolher
parcialmente os embargos de declaração, em apreço, a fim de, em consequência,
aperfeiçoar  a  prestação  jurisdicional  com  o  pronunciamento  da  questão  não
mencionada  no  provimento  hostilizado,  sem,  contudo,  modificar  o  senso  final
exarado.

Ante  o  exposto, ACOLHO  PARCIALMENTE  OS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  COM  EFEITOS  MERAMENTE
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INTEGRATIVOS,  apenas  para suprir  a  omissão apontada e  acrescentar  na parte
dispositiva  da  decisão  monocrática  embargada,  NÃO  CONHEÇO  DO  APELO
INTERPOSTO  PELO  ESTADO  DA  PARAÍBA  E  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO  OFICIAL,  AO  TEMPO  EM  QUE  DESPROVEJO  A  APELAÇÃO
INTENTADA  POR  OSMIEL  VIEIRA  FIGUEIREDO-ME  E  OSMIEL  VIEIRA
FIGUEIREDO.

É o VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento, os Desembargadores
Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  com  jurisdição  limitada)  (Relator),
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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