
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0002133-26.2004.815.0731.
Origem : 3ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Estado da Paraíba.
Procuradora : Silvana Simões de Lima e Silva.
Embargado : Otero Pesca Ltda.
Defensora : Rosenilda Marques da Silva (OAB/PB 3.002).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  PRESENÇA  DE  INOVAÇÃO
NAS  RAZÕES  RECURSAIS.  NÃO  CONHECI-
MENTO. 

- Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Proces-
so Civil, são cabíveis embargos de declaração quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, con-
tradição, omissão ou erro material. Desse modo, pres-
supõe para sua interposição, por exemplo, a falta de
clareza na redação e a possibilidade de eventualmente
permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,
assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de for-
ma  a  que  seja  amplamente  entendido  o  respectivo
teor.

-  Revelando-se  clara  a  inovação  dos  argumentos
pretensamente  aclaratórios,  em  manifesto
descompasso com o objeto da demanda, devidamente
delimitado  no  recurso  apelatório,  impõe-se  o  não
conhecimento do recurso aclaratório.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, não conhecer dos
embargos declaratórios, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls.  144/150) opostos
pelo Estado da Paraíba, desafiando os termos do acórdão (fls. 127/141), não
conheceu  do  recurso  apelatório  interposto  pelo  ora  embargante  e  negou
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provimento ao reexame necessário,  nos autos  da Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face da sociedade Otero Pesca Ltda.

Aduz o embargante  que  o  acórdão  combatido  é  omisso,
porquanto  o deferimento da citação editalícia e a publicação do edital foram
efetivados  antes  da  edição  da  Súmula  nº  414  do  STJ,  não  podendo  o
entendimento  sumulado  retroagir,  em  atenção  aos  princípios  da
irretroatividade e da segurança jurídica.

Defende que o pedido de citação por edital foi formulado após a
frustração da citação pelos correios, em respeito ao art. 8º, inciso III, da Lei nº
6.830/80,  não  havendo,  portanto,  que  se  falar  em  nulidade  de  citação
editalícia.  Ao  final,  pugna  pelo  acolhimento  dos  aclaratórios  com  o
prequestionamento das matérias.

Contrarrazões apresentadas (fls. 153/154v).

É o relatório.

VOTO.

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição, omissão  ou erro material. Desse modo, pressupõe
para  sua  interposição,  por  exemplo,  a  falta  de  clareza  na  redação  e  a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Conforme se infere dos autos, o embargante arguiu a existência
de  omissão  no  julgado,  porquanto  o  deferimento  da  citação  editalícia  e  a
publicação do edital foram efetivados antes da edição da Súmula nº 414 do
STJ,  não  podendo  o  entendimento  sumulado  retroagir,  em  atenção  aos
princípios da irretroatividade e da segurança jurídica.

Defende que o pedido de citação por edital foi formulado após a
frustração da citação pelos correios, em respeito ao art. 8º, inciso III, da Lei nº
6.830/80,  não  havendo,  portanto,  que  se  falar  em  nulidade  de  citação
editalícia. 

Pois bem, analisando detalhada e pormenorizadamente todos os
argumentos  envoltos  nos  autos,  percebe-se  claramente  que  o
demandante/exequente se  restringiu  à  alegação  de  impossibilidade  de
reconhecimento da prescrição intercorrente,  a morosidade do Judiciário e a
ausência de determinação de suspensão do prazo (art. 40, da Lei de Execução
Fiscal), por ocasião do recurso apelatório, o qual não foi sequer conhecido   por  
ofensa ao princípio da dialeticidade  .   

Ocorre que, em nenhuma de suas argumentações, aduziu sobre
a impossibilidade de decretação da nulidade da citação editalícia, acerca da
ofensa  ao  princípio  da  irretroatividade  e  segurança  jurídica  ou  sobre  a
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inobservância  ao  art.  8º,  inciso  III,  da  Lei  nº  6.830/80,  sustentando,  pela
primeira vez na demanda os citados questionamentos.

Revela-se,  assim, clara  a  inovação  dos  argumentos
pretensamente  aclaratórios,  em  manifesto  descompasso  com  o  objeto  da
demanda,  devidamente  delimitado  no  recurso  apelatório.  Em  tal  contexto,
verifica-se, pois, impossibilidade de conhecimento da insurgência aclaratória.

Acerca da inovação recursal, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery lecionam:

“Proibição de inovar. Por 'inovação' entende-se todo
elemento que pode servir de base para a decisão do
tribunal,  que  não  foi  argüido  ou  discutido  no
processo,  no  procedimento  de  primeiro  grau  de
jurisdição (Fasching, ZPR², n. 1721, p. 872). Não se
pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às
partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova
demanda).  (...).  O sistema contrário,  ou seja,  o da
permissão de inovar no procedimento da apelação,
estimularia  a  deslealdade  processual,  porque
propiciaria  à  parte  que  guardasse  suas  melhores
provas e seus melhores argumentos para apresentá-
los somente ao juízo recursal de segundo grau. (...)”.
(Código de Processo Civil  Comentado e Legislação
Extravagante,  7ª  ed.,  Editora Revista dos Tribunais:
São Paulo, nota 2 ao art. 517, 2003, pág. 887/888.).  

Nesse sentido,  vejamos  os  seguintes  julgados  dos  Tribunais
Pátrios:

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  NÃO  CONHECIMENTO
DO  RECURSO.  1.  Nos  termos  do  artigo  535 do
Código  de  Processo  Civil,  podem  ser  opostos
embargos  de  declaração  quando  houver
obscuridade,  contradição  ou  omissão  no  acórdão,
mas não é viável tal modalidade de recurso com a
finalidade  de  rediscutir  os  fundamentos  do  ato
judicial  embargado.  2.  Tratando-se  de  inovação
recursal,  a  qual  afronta  a  sistemática  processual
vigente,  na  medida  em  que  compromete  o  devido
processo  legal,  impõe-se  o  não  conhecimento  dos
embargos  de  declaração.  3.  Embargos  de
Declaração não conhecidos.  Unânime.  (TJ/DF, ED
na Apelação Cível  nº  201307102611441,  3ª  Turma
Cível,  Relª.  Des.ª  Fátima  Rafael,  julgado  em
09/03/2016).
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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  TRÂNSITO.
PEDIDO  DE  ANULAÇÃO  DE  AUTO  DE
INFRAÇÃO, ANULAÇÃO DA MULTA IMPOSTA E
ANULAÇÃO DO PSDD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURSO.  1.  Recurso  inominado  provido  para
determinar  a  anulação  do  auto  de  infração  e,
consequentemente,  a  multa  aplicada,  restando
prejudicado o pedido de anulação do PSDD, já que
não há  procedimento  administrativo  decorrente  da
infração em questão. 2. Inovação recursal, no que se
refere ao pedido de restituição do valor da multa e de
anulação  de  quaisquer  procedimentos
administrativo. 3. Ausente as hipóteses previstas no
art. 1.022, do Código de Processo Civil combinado
com o art. 48 da Lei n.º 9.099/95. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO  NÃO  CONHECIDOS.  UNÂNIME.
(Embargos  de  Declaração  Nº  71006817829,
Primeira  Turma  Recursal  Provisória  Fazenda
Pública,  Turmas  Recursais,  Relator:  Ana  Lúcia
Haertel Miglioranza, Julgado em 30/06/2017) 

Em  face  do  exposto,  considerando  que  estamos  diante  de
inovação recursal, a qual afronta a sistemática processual vigente, na medida
em que compromete o devido processo legal, o recurso aclaratório não merece
conhecimento.

Isto  posto,  NÃO  CONHEÇO DOS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luís Silvio Ramalho Júnior.Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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