
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO 
Embargos de Declaração nº 2004656-84.2014.815.0000
Origem : 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado João Batista Barbosa
Embargante : Francisco Ribeiro Meira
Advogados : Odon Dantas Bezerra Cavalcanti e outros
Embargado : Município de João Pessoa
Procurador : Rodrigo Nóbrega Farias

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIAS  RECURSAIS  DECIDIDAS  EM  SUA
TOTALIDADE.  INEXISTÊNCIA  DO  VÍCIO
ALEGADO.   PRETENSÃO  DE  ABORDAGEM  DE
REVOLVER ASSUNTO ENFRENTADO. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente, impõe-se a sua rejeição.

-  Tendo  em vista  a  inexistência  de  contradição  ou
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omissão  no  decisório  impugnado,  não  merece
acolhimento o reclamo, eis que, mesmo para fins de
acesso  às  instâncias  superiores,  a  sua  finalidade
vincula-se  ao  preenchimento  de  um  dos
pressupostos específicos.

-  Não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre
todos os fundamentos legais indicados pelas partes,
nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,
bastando ser motivada a prestação jurisdicional, com
a indicação das bases legais que dão suporte a sua
decisão.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração, fls.  158/164,
interpostos por Francisco Ribeiro Meira contra decisão  colegiada, fls.  146/153, que
deu  parcial  provimento  ao  Agravo  Interno,  fls.  131/142, forcejado  pelo  ora
embargante, em desfavor do Município de João Pessoa.

Em suas razões, o recorrente reitera os argumentos já
deduzidos  no  agravo  de  instrumento  e  no  agravo  interno,  defendendo  que  as
matérias apresentadas, a saber:  nulidade da certidão de dívida ativa, inclusive por
ausência de notificação, a prescrição e a decadência,  são de ordem pública e, como
tal,  cognoscíveis  de  ofício  pelo  magistrado.  Postula,  por  fim, o  provimento  do
recurso, bem como o prequestionamento das sublevações, nos moldes das Súmulas
nº 282, nº 283 e nº 356, do Supremo Tribunal Federal, e das Súmulas nº 98 e nº 211, do
Superior Tribunal de Justiça.
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É o RELATÓRIO.

VOTO

A princípio, cumpre esclarecer que os embargos de
declaração  somente  são  cabíveis  quando  “houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,
obscuridade, contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
Juiz ou Tribunal” (incisos I e II, do art. 535, do Código de Processo Civil).

Nessa ordem de ideias, os embargos de declaração se
prestam a viabilizar, dentro da mesma relação processual, a impugnação de qualquer
decisão judicial eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não se revestindo,
portanto, de características de revisão total do julgado, como acontece com os apelos
cíveis.

Na  hipótese,  percebe-se  que  o  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária às suas pretensões e lançou
mão  dos  declaratórios  de  maneira  totalmente  infundada,  sob  a  alcunha  de
contradição, tentando, tão somente, rediscuti-la.

Analisando o decisum embargado, verifica-se que, no
acórdão em questão, a abordagem acerca dos itens supracitados no relatório foi clara
e  detida,  rebatendo,  separadamente,  todos  os  pontos  impugnados  por  meio  dos
presentes embargos.

Para melhor elucidação, calha transcrever o seguinte
excerto  da decisão impugnada acerca da  impossibilidade de apreciar  as  questões
declinadas nas razões recursais, pois, o fato de configurar matéria de ordem pública,
não retira o ônus de comprovar o alegado, quiçá, mediante Embargos do Devedor,
máxime em se cuidado de recurso de agravo de instrumento, cujo campo de análise é
mais limitado: 
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O  insurgente  sustenta  que  as  temáticas
correspondentes  a nulidade  da  certidão  de  dívida
ativa,  inclusive  por  ausência  de  notificação,  a
prescrição  e  a  decadência  cuidam  de  matéria  de
ordem pública.
No entanto, o fato de se tratar de matéria de ordem
pública não dispensa  o requerente de comprovar o
alegado, sem a necessidade de dilação probatória, ou
a  sua  confirmação  inconteste.  Isto  é,  não  pode  se
confundir  matéria  de ordem pública,  conhecida de
ofício, com a obrigação do recorrente de atestar a tese
por  si  defendida,  sem  que  careça  da  produção  de
prova.
Tanto  é  assim  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,
através  da Súmula  nº  393,  sedimentou  o  seguinte
entendimento:
A  exceção  de  pré-executividade  é  admissível  na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis
de ofício que não demandem dilação probatória.
Tal  direcionamento  não  restou  apenas  confirmado
nos  precedentes  jurisprudenciais  colacionados no
decisum objurgado,  abaixo  reiterados,  mas  também
pela maioria dos julgados carreados nos arestos da
insurgência de fls. 123/125. Vejamos: 
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.  VIOLAÇÃO
DOS  ARTS.  165 E  535  DO  CPC.  INEXISTENTE.
EXECUÇÃO  FISCAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº
393/STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. COISA JULGADA.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em violação dos
arts.  165 e  535, ambos do código de processo civil,
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porquanto  a  prestação  jurisdicional  foi  dada  na
medida  da  pretensão  deduzida,  conforme  se
depreende da análise do acórdão recorrido. 2. A corte
manteve  o  entendimento  monocrático  que  negou
seguimento  ao  agravo  de  instrumento,  ante  a
impossibilidade de dilação probatória em exceção de
pré-executividade.  3.  O  entendimento  originário,
aliás,  está  em  consonância  com  o  desta  corte,
porquanto  é  admissível  a  exceção  de  pré-
executividade na execução fiscal desde que não haja
necessidade  de  dilação  probatória.  Incidência  das
Súmulas  nºs  83  e  393/STJ.  4.  Ocorrência  de  coisa
julgada.  Incidência  da  Súmula  nº  7/STJ.  Agravo
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-AREsp  333.667;
Proc. 2013/0123917-3; RS; Segunda Turma; Rel. Min.
Humberto Martins; DJE 30/09/2013; Pág. 1114).
E,
PROCESSUAL CIVIL E  TRIBUTÁRIO.  Dispositivos
apontados  com  violados.  Ausência  de
prequestionamento.  Exceção  de pré-executividade.
Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade.
Súmula  nº  393/STJ.  Súmula  nº  83  do  STJ.  RESP
1.104.900/es.  Matéria  submetida  à  sistemática
prevista  no art.  543-c  do  CPC.  Agravo  conhecido.
Recurso  Especial  a  que  se  nega  seguimento.  (STJ;
Rec.  424.503;  Proc.  2013/0368226-8;  MG;  Segunda
Turma;  Rel.  Min.  Humberto  Martins;  DJE
26/11/2013).
A propósito, esta Corte de Justiça já decidiu:
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  QUE
REJEITOU  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  NULIDADE
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ABSOLUTA  E  PLENAMENTE  VISÍVEL.
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. A exceção de pré-executividade
é  espécie  excepcional  de  defesa  específica  do
processo  de  execução,  admitida,  conforme
entendimento consolidado, nas hipóteses em que a
nulidade do título possa ser verificada de plano, bem
como  quanto  às  questões  de  ordem  pública,
pertinentes  aos  pressupostos  processuais  e  às
condições da ação, desde que desnecessária a dilação
probatória.  (…).  (TJPB;  AI  200.2005.042541-8/001;
Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria
das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB  15/07/2013;  Pág.
12).
Acrescenta-se  a  essa  conjuntura  que  o  agravo  de
instrumento é recurso cuja abrangência é limitada ao
preenchimento do art.  558,  do Código de Processo
Civil, não se prestando a discutir ou produzir prova,
sob pena de invasão do mérito.

Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,
merece acolhida a pretensão recursal.

Com  efeito,  o  intento  de  ver prequestionada  a
temática, requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das
Súmulas nº 356 e nº 282, ambas do Supremo Tribunal Federal, fica condicionada ao
reconhecimento das máculas  dispostas no art.  535,  do Código de Processo Civil,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
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REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESTABELECIMENTO  DE  APOSENTADORIA
ESPECIAL.  EXECUÇÃO.  CÁLCULOS  DA
CONTADORIA  JUDICIAL.  OFENSA  À  COISA
JULGADA.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO  MATERIAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1.  Não  havendo
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem  ser  rejeitados  os  embargos  declaratórios
interpostos  com  o propósito  infringente.  2.  "esta  c.
Corte  já  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).  "  EDCL  no  AGRG  nos  EDCL  nos
ERESP  1003429/df,  relator  ministro  Felix  Fischer,
corte  especial,  julgado  em  20.6.2012,  dje  de
17.8.2012. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-REsp 1.410.366; Proc. 2013/0344121-9; SP;
Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques; DJE 11/03/2014) - destaquei. 

A respeito, a jurisprudência:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. REQUISITOS DO ART. 535 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA.
REEXAME  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA.  O
pressuposto  de  admissibilidade  dos  embargos  de
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declaração  é  a  existência  de  obscuridade  ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou, ainda, a
omissão  de  algum ponto  sobre  o  qual  o  juiz  ou o
tribunal  deveria  se  pronunciar.  Os  Embargos  de
Declaração  não  configuram  via  idônea  para  a
obtenção do reexame das questões já analisadas nos
autos, ainda com o fim de prequestionamento como
pressuposto  para  interpor  Recurso  Especial  ou
extraordinário.  (TJMG;  EDcl  1.0702.12.059442-0/002;
Rel.  Des.  Darcio  Lopardi  Mendes;  Julg.  23/01/2014;
DJEMG 27/01/2014) - destaquei.

Diante  dessas  considerações,  vê-se  que  o  acórdão
combatido  foi  nítido  e  objetivo,  inexistindo  quaisquer  dos  vícios  declinados  pelo
insurgente,  tendo  referido  decisum apenas  acolhido  posicionamento  diverso  do
perseguido pela parte inconformada.

Por  fim,  não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se
sobre todos os fundamentos legais indicados pelas partes, nem mesmo para fins de
prequestionamento, bastando ser motivada a prestação jurisdicional, com a indicação
das bases legais que dão suporte a sua decisão.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
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Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 16 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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