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- O executado adimpliu a  obrigação tributária,
mediante  o  pagamento  do  débito  exequendo  de
forma parcelada, inexistindo, assim, título executivo
que dê estrado à extinção  ex officio da Execução
Fiscal,  por  suposta  prescrição  intercorrente
quinquenal. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  em  ACOLHER  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  COM EFEITO  MODIFICATIVO,  nos  termos  do  voto  do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 164.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios (fls. 154/157) interpostos

pelo  Estado da Paraíba, visando sanar omissão no Acórdão de fls. 149/150,

em que sustenta ter ocorrido omissões quanto aos pleitos de prosseguimento

do processo por parte do Exequente, ou seja,  violações aos arts. 156, I,  do

CTN e 924, II do CPC/15, e também §4º do art. 40 da Lei 6830/80, vez que a

dívida  cobrada foi  extinta  pela  quitação em 29/05/2014  (fl.  33)  e  antes  de

decretada a Sentença não houve intimação do Exequente para comprovar a

quitação,  o  que  evitaria  a  extinção  pela  prescrição.  Requer  que  sejam
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mencionadas  essas  informações,  tudo  para  fins  de  prequestionamento,

prestando, assim, a mais completa jurisdição. 

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido no art.

1.022 do NCPC e se prestam, tão somente, para expungir do julgado omissão,

contradição e obscuridade.

Sua finalidade, repito, é apenas a de tornar claro o Acórdão

proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a essência. 

In casu, o inconformismo da parte recorrente é no sentido de que

houve violações aos arts. 156, I, do CTN e 924, II do CPC/15, e também §4º,

do art. 40 da Lei 6830/80, vez que a dívida cobrada foi extinta pela quitação em

29/05/2014 (fl. 33).

Como  se  infere  dos  autos,  o  Executado  adimpliu  a  obrigação

tributária,  mediante o pagamento do débito  exequendo de forma parcelada,

inexistindo,  assim  título  executivo  que  dê  estrado  à  extinção  ex  officio  da

presente Execução Fiscal, por suposta prescrição intercorrente quinquenal. 

No caso, a Sentença não pode subsistir ao caso sub examine, eis

que  a  dívida  exequenda não mais  existe  em face  do parcelamento  com o

pagamento realizado antes do suposto prazo prescricional. 

Ante o exposto,  ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

AGREGANDO-LHE  EFEITOS  MODIFICATIVOS,  nos  termos  da  Decisão

supra, anulando  a  Sentença  objurgada  que  reconheceu  a  prescrição

intercorrente quinquenal do crédito tributário, declarando extinto a execução,

ante a satisfação da obrigação por parte do devedor. 

É o voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des.  Leandro dos Santos), o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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