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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO. 
OBSCURIDADE.  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA. 
REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA  APRECIADA.  NOVO 
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE 
ENFOCOU MATÉRIA SUFICIENTE PARA DIRIMIR A 
CONTROVÉRSIA  TRAZIDA  AOS  AUTOS. 
DESNECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO ACERCA DE 
TODOS OS FUNDAMENTOS  DEVOLVIDOS PELAS 
PARTES. REJEIÇÃO DA SÚPLICA ACLARATÓRIA.

- É de se rejeitar embargos de declaração que visam 
rediscutir a matéria julgada, quando inexiste qualquer 
eiva  de  omissão,  obscuridade  ou  contradição, 
porventura apontada.

- “O julgador não está obrigado a responder a todos os  
questionamentos formulados pelas partes, competindo-
lhe,  apenas,  indicar  a  fundamentação  adequada  ao  
deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades  
do caso concreto, como ocorreu in casu, não havendo  
qualquer omissão no julgado embargado.” (STJ. EDcl no 
AgRg  no  Ag  1238609  /  RJ.  Rel.  Min.  Gilson  Dipp.  J.  em 
14/12/2010).

- Mesmo nos embargos com objetivo de buscar as vias 
Especial e Extraordinária, devem ficar demonstrados as 
figuras  elencadas  no  dispositivo  535  do  CPC e,  por 
construção  pretoriana  integrativa,  a  hipótese  de  erro 
material, sob pena de rejeição.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos  pelo Estado da Paraíba, 
em face do acórdão de fls. 118/121, que negou provimento a agravo interno por ele 

interposto,  cujo  recurso  desafiou  decisão  monocrática  de  fls.  100/102,  que  negou 

seguimento à sua irresignação apelatória manejada em desfavor de  sentença lançada 

pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sousa que, nos autos da execução fiscal 

movida em face de F.  Pordeus e Cia,  reconheceu a  prescrição intercorrente  do feito 

executivo.

Inicialmente,  o  Embargante  afirma  que  o  decisum colegiado  não  se 

manifestou quanto à aplicação da Súmula 314, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez 

que não houve despacho suspendendo o processo por 01 (um) ano, conforme lecionam o 

caput e o §1º, ambos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal.

Logo em seguida, aponta outra omissão, porquanto em nenhum momento a 

fazenda pública foi intimada pessoalmente, eis que às fls. 44 somente consta um carimbo 

de ciência sem nome e assinatura do representante estatal.

Ao final,  pugna pelo acolhimento  dos embargos declaratórios,  com efeito 

integrativo, suprindo os pontos omissos acima elencados – fls. 124/127.

Em breve resumo, é o relatório.

VOTO

Conforme  visto,  o  apelante,  ora  embargante,  apresentou  os  presentes 

embargos declaratórios  defendendo que o acórdão embargado incorreu nas supostas 

omissões elencadas no relatório. 
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Pois  bem,  extrai-se  que  a  decisão  colegiada  já  enfocou  toda  a  matéria 

suficiente a dirimir a controvérsia, senão vejamos:

“Malgrado o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo,  
permitindo  ao  Julgador  reconsiderar  o  decisório  combatido,  
mantenho  a  posição  anterior  pelos  seus  próprios 
fundamentos,  que foram suficientes para dirimir  a  questão  
em disceptação, os quais passo a transcrever:

'A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, comportando  
a análise meritória monocrática, na forma permissiva do caput, do  
art.  557,  do  Código  de  Processo  Civil,  com  espeque  na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

'Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente  
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.' 

Conforme visto, o ente estatal alega que o Magistrado de base  
deixou de observar todos os procedimentos da Lei nº 6.830/1980,  
porquanto não determinou a suspensão do processo pelo prazo  
de 01 (um) ano.

Vejamos o teor do artigo 40 da declinada norma:

'Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não  
for  localizado  o  devedor  ou  encontrados  bens  sobre  os  quais  
possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de  
prescrição.
§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos 
ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º -  Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano,  sem que seja  
localizado  o  devedor  ou encontrados bens penhoráveis,  o  Juiz  
ordenará o arquivamento dos autos.
§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os  
bens,  serão  desarquivados  os  autos  para  prosseguimento  da 
execução.
§4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o  
prazo prescricional, o juiz,  depois de ouvida a Fazenda Pública,  
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)
§5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o  
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo  
valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado  
da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)'

Pela leitura do dispositivo supra, extrai-se que para a decretação 
da  prescrição  contra  a  fazenda  pública,  a  suspensão  do  feito  
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executivo pelo prazo de 01 (um) ano apenas é necessária quando 
não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados, de  
modo  que  em  hipóteses  diversas  é  desnecessário  o  
sobrestamento do processo, bastando, apenas, a caracterização 
da inércia do ente fazendário pelo lapso temporal de 05 (cinco)  
anos a contar do arquivamento.

Nesse  sentido,  trago  à  baila  aresto  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça:

'TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. REFIS.  
INADIMPLEMENTO.  INÉRCIA  PROCESSUAL  POR  MAIS  DE 
CINCO  ANOS.   PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  
DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1.  O  acórdão  recorrido  confirmou  a  prescrição  da  pretensão  
executiva  em face da ocorrência  do transcurso do prazo  de 5  
anos  de  inércia  processual,  considerando  o  reinício  do  prazo  
prescricional  a partir  do inadimplemento  da executada junto ao  
programa de parcelamento (Refis).
2.  A  reabertura  do  prazo  prescricional  é  a  partir  do  
inadimplemento do contribuinte a programas de parcelamento de  
débito tributário. Precedentes.
3.  É  cabível  a  decretação  da  prescrição  intercorrente  por  
inércia  da  Fazenda  Pública,  mesmo  em  hipótese  diversa 
daquela regulada na Lei de Execuções Fiscais. O art. 40 da  
LEF tão somente disciplina o procedimento para decretar-se  
a  prescrição  contra  a  Fazenda  Pública  quando  não 
encontrado o devedor ou bens para serem penhorados.
4.  Na  hipótese,  não  cabia  a  suspensão  do  processo  pelo  
prazo de um ano, consoante os termos do art. 40, §§ 1º e 2º  
da  Lei  6.830/1980,  cumprindo,  apenas  a  verificação  do 
transcurso do prazo de 5 anos de inércia processual a partir  
do  inadimplemento  do  agravado  junto  ao  programa  de  
parcelamento  (Refis)  para  caracterização  da  prescrição  da 
pretensão executiva.
5.  Agravo  regimental  não  provido.'  (STJ.  AgRg  no  REsp 
1284357 / SC. Rel. Min. Castro Meira. J. em 28/08/2012). Grifei.

No caso dos autos,  verifica-se que, tendo em vista o imbróglio  
criado no processo em virtude da ausência de recolhimento das  
diligências, o Magistrado de base determinou o arquivamento do  
feito fiscal, sem baixa na distribuição, cuja intimação do Estado da  
Paraíba ocorreu em 07/11/2001 – fls. 44 v.

Logo  em seguida,  às  fls.  46,  verifica-se  que  a  execução  ficou  
paralisada por mais de 05 (cinco) anos, sem nenhuma providência  
por parte do este estatal, razão pela qual agiu com acerto o Juízo  
a quo ao decretar a prescrição intercorrente, em virtude da inércia  
do apelante.

Ainda: 
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'TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA  
DO EXEQÜENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS 
DE  OITO  ANOS.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE 
CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(...)
2. Cuida-se de ação executiva proposta para cobrança de IPTU e  
taxa de coleta de lixo referente ao exercício de 1985. Do exame  
dos autos verifica-se que: a) a Fazenda Municipal constituiu o seu  
crédito em 01/07/1986 e ajuizou a execução fiscal em 11/04/1991,  
sendo os autos remetidos ao contador nessa mesma data; b) em 
02 de agosto de 1993, a executada, ora recorrente, compareceu  
espontaneamente  aos  autos,  alegando  não  ser  devedora  do  
tributo  cobrado  (fl.  6);  c)  em  10  de  setembro  de  1993,  o  
procurador municipal  apresentou petição requerendo a penhora  
do  imóvel  da executada  (fl.  22/22v);  d)  deferida  a  penhora  do  
imóvel, foram os autos remetidos novamente à Contadoria em 13  
de maio de 1997  (fl. 23), e) em 28 de maio de 1997 os autos  
retornaram ao cartório onde ficaram paralisados até 25 de outubro  
de 2005 quando então, foi juntada a petição de exceção de pré-
executividade  apresentada   pela  executada,  alegando  a 
prescrição intercorrente.
3.  Paralisado o processo por mais de oito anos  sem que a  
exeqüente  promova  nenhum  ato  ou   procedimento  para 
impulsionar  o  andamento  do  feito,  fica  caracterizada  a  
prescrição  intercorrente  uma  vez  que  o  uma  vez  que  "o  
princípio do impulso oficial não é absoluto” (Resp 502732 /  
PR; Rel. Min. Franciulli Netto, DJU 29.03.2004).
4. Recurso especial provido.' (STJ. REsp 978415 / RJ. Rel. Min.  
José Delgado. J. em 01/04/2008). Grifei.

Por último, colaciono recentíssimo julgado do Tribunal Mineiro:

'EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  
OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DESPACHO  
DE  SUSPENSÃO  DO  FEITO.  DISPENSÁVEL.  HIPÓTESE 
DIVERSA DO ART. 40 DA LEF. APELAÇÃO A QUE SE NEGA  
PROVIMENTO.  1.  É  possível  o  reconhecimento  da  prescrição  
intercorrente, por inércia da fazenda pública, mesmo em hipótese  
diversa daquela regulada na lei de execuções fiscais. 2. O art. 40  
da LEF disciplina tão-somente o procedimento para decretar-se a  
prescrição  contra  a  fazenda  pública  quando  não  encontrado  o 
devedor  ou  bens  para  serem  penhorados.  3. Instada  a  se 
manifestar sobre o decurso de prazo para o executado pagar  
o débito ou embargar, mas permanecendo inerte a Fazenda 
Pública, por quase sete anos, inafastável o reconhecimento  
da  prescrição  intercorrente.  Dispensável  nesta  hipótese  o 
despacho  de  suspensão  do  feito.'  (TJMG.  APCV  nº 
1.0145.06.337648-0/001.  Rel.  Des.  Marcelo  Rodrigues.  J.  em 
14/01/2014). Grifei.

Dito  isso,  deve  a  sentença  de  primeiro  grau  ser  mantida,  
porquanto  a prescrição intercorrente foi  corretamente  verificada  
no presente caso.
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Diante  de todo o exposto,  utilizo-me do caput,  do art.  557,  do 
CPC, para, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, negar  seguimento  ao   recurso  apelatório.' -  Fls.  
100v/102. Grifos no original.

Portanto, o feito executório ficou paralisado por mais de 05 (cinco)  
anos, sem nenhuma providência por parte do Estado da Paraíba,  
apesar de intimado pessoalmente – fls.  44v,  razão pela qual  
agiu  com  acerto  o  Juízo  a  quo  ao  decretar  a  prescrição  
intercorrente, em virtude da inércia do agravante, inexistindo no  
que se falar em morosidade do Judiciário.
Ademais,  a  intimação  pessoal  do  Procurador  Geral  do  Estado  
constante no art. 8º da LC nº 85/2008 diz respeito “as citações  
iniciais  e notificações contra o estado ou de seu interesse”,  de  
modo  que  as  demais  comunicações  podem  ser  realizadas  na  
pessoa de qualquer Procurador do Estado.

Desta forma, nego provimento ao presente agravo interno, de  
forma que o decisório ora atacado permaneça incólume.” - fls. 
118/121. Grifos no original.

Assim, não há no que se falar em pontos omissos quando o acórdão enfoca 
a fundamentação que entende adequada e necessária para o deslinde da questão, 
de  modo que  igualmente  é  desnecessário  que  esta  Corte  responda  a  todos os 
questionamentos da parte.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  COISA  JULGADA.  LIMITES.  PARTE 
DISPOSITIVA.  MOTIVOS  E  FUNDAMENTOS  NÃO 
ALCANÇADOS.  ART.  469,  I,  DO  CPC.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.  ART.  535  DO  CPC.  OMISSÃO  AUSÊNCIA.  
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I  -  Os  embargos  de  declaração  devem  atender  aos  seus  
requisitos,  quais  sejam,  suprir  omissão,  contradição  ou  
obscuridade,  não  havendo  qualquer  um  desses  pressupostos,  
rejeitam-se  os  mesmos,  mormente  quando  o  ponto  fulcral  da  
controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde  
da controvérsia.
II  -  O julgador  não  está  obrigado  a  responder  a  todos  os  
questionamentos  formulados  pelas  partes,  competindo-lhe,  
apenas,  indicar  a  fundamentação adequada  ao  deslinde da 
controvérsia,  observadas  as  peculiaridades  do  caso  concreto,  
como ocorreu in casu, não havendo qualquer omissão no julgado  
embargado.
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III  -  Inviável  a  utilização  dos  embargos  de  declaração,  sob  a  
alegação de pretensa omissão, quando a pretensão almeja – em 
verdade  –  reapreciar  o  julgado,  objetivando  a  alteração  do  
conteúdo meritório da decisão embargada.
IV - Consoante entendimento consolidado por este e. STJ,  nos  
termos do art.  469,  I,  do Código de Processo Civil,  somente  o  
dispositivo da decisão judicial faz coisa julgada, e não os motivos  
e fundamentos do decisum. Nesse sentido: REsp 968384/RJ, 2ª  
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 27/2/2009).
V - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no 
Ag 1238609 / RJ. Rel. Min. Gilson Dipp. J. em 14/12/2010). Grifei.

Ademais, quanto à intimação de fls. 44v, extrai-se que o ciente constante 

naquela  lauda,  aliado  à  fé  de  ofício  do  servidor  que  emitiu  a  certidão,  induzem  à 

veracidade da informação ali contida, até que se prove o contrário. 

 
Ocorre que o resultado do julgamento desagradou a parte  suplicante,  de 

modo que ela deve utilizar dos recursos próprios para alcançar o objetivo traçado na peça 

vestibular do recurso instrumental, e não da via estreita dos aclaratórios.

Como é cediço, a finalidade dos declaratórios é corrigir  falhas porventura 

existentes  nos  decisórios  proferidos  pelos  Magistrados,  concernentes  às  supostas 

omissões, contradições e obscuridades, o que não é o caso dos autos, pois, repita-se 
mais  uma vez,  o  acórdão  embargado  enfocou  fundamentação  suficiente  para  o 
deslinde do recurso.

Quanto ao prequestionamento explícito para fins de interposição de futuras 

irresignações  no  âmbito  do  STJ  e/ou  STF,  segundo  entendimento  jurisprudencial,  é 

desnecessário,  pois  basta  que  a  matéria  aduzida  no  recurso  destinado  ao  tribunal 

superior tenha sido objeto de manifestação pela Corte  a quo, sem que seja essencial o 

pronunciamento específico sobre os dispositivos legais correspondentes. Vejamos: 

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  OFENSA  AO 
ART.  535  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO 
CONFIGURADA.  PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO.  
DESNECESSIDADE. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL N.º  
7.551/77  E  LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N.º  43/02.  
ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO  ART.  6.º  DA  LEI  DE  
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INTRODUÇÃO  AO  CÓDIGO  CIVIL.  ANÁLISE  REFLEXA  DA 
LEGISLAÇÃO  LOCAL.  SÚMULA  N.º  280  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL.
1.  Os  embargos  de  declaração  destinam-se  a  suprir  omissão,  
afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado,  
sendo  certo  que  é  desnecessário  o  prequestionamento  
explícito a fim de viabilizar o acesso a esta Corte Superior de  
Justiça, bastando que a matéria aduzida no recurso especial  
tenha sido objeto de manifestação pelo Tribunal a quo, sem 
que seja necessário o pronunciamento específico sobre os  
dispositivos legais correspondentes.
2. Para se aferir eventual violação do art. 6.º da Lei de Introdução 
ao  Código  Civil,  é  imprescindível  o  percuciente  exame  da  Lei  
Estadual n.º 7.551/77 e, principalmente, a análise dos efeitos da 
Lei  Complementar  Estadual  n.º  43/02,  norma que  restringiu  os  
direitos do beneficiário, o que é inviável na via especial, a teor do  
entendimento sufragado na Súmula n.º 280 do Supremo Tribunal  
Federal.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no Ag 1266387/PE. 
Relª. Minª.  Laurita Vaz. J. em 20/04/2010). Grifei.

Diante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de  Albuquerque.   Participaram  do  julgamento,  além  deste  relator,  o  Exmo. Sr.  Des. 
Leandro dos Santos e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

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

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/08 
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