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CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL. Embargos  de  Declaração.
Rediscussão da matéria. Inexistência de omissão, contradição
e  obscuridade.  Impossibilidade  de  reforma  do  Acórdão.
Rejeição dos embargos.

-  Devem  ser  rejeitados  os  embargos  de  declaração  que
procuram rediscutir matéria já julgada, sem que exista qualquer
eiva de ambigüidade, omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator, e em harmonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  pelo  ESTADO  DA
PARAÍBA, irresignados com o Acórdão, em apelação, prolatado pela 2ª Câmara Cível
desta corte de Justiça – fls. 64/69.

Sustenta,  em  síntese,  que  a  mora  do  Judiciário  prejudiciou  a
Fazenda Pública, pois a citação por edital foi determinada pelo Juia em 26 de setembro
de 2011 mas somente foi efetivada em 20 de novembro de 2014, ou seja, 03 anos e 02
meses esperando uma publicação de citação por edital.

Reporta-se à inexistência de prescrição por ausência de inercia da
Fazenda Pública e à ausência de intimação da Fazenda.



Argumenta omissão, apontando que não constou que o recorrente
alegou  violação  aos  arts.  25  da  LEF  e  ainda,  que  a  Fazenda  não  foi  intimada
pessoalmente sobre o arquivamento da execução.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

 VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Inicialmente, cumpre consignar que os autos não foram remetidos à
Procuradoria – Geral do Estado, tendo em vista que já houve manifestação ministerial no
sentido de que o feito  não comporta matéria  que justifique a intervenção do MP (fls.
52/56).

No mérito,  é certo que cabem embargos declaratórios para sanar
omissão, obscuridade e contradição, nos termos do art. 1.0221 do CPC e, sendo assim,
no  caso  em  apreço,  observo  que  o  acórdão  embargado  examinou  a  questão
satisfatoriamente, tendo enfrentado o ponto tido por omisso pelo embargante, conforme
revela o trecho abaixo reproduzido (fls. 64/69): 

“ Na espécie, a CDA foi constituída em 2002( f.03), a execução foi
proposta em 2004, mas a parte executada só foi citada em 2014. A
propósito,  transcrevo  trecho  da  sentença  vergastada:  “Dito  isso,
como é sabido, constituído o crédito tributário, que na espécie se deu
em 2002,  dispõe o ente público do prazo de 05(cinco) anos para
exigi-lo,  sob  pena  de  não  o  fazendo,  não  ser  mais  possível  a
cobrança, porque operada a prescrição(…). Além disso, é inaplicável
a Súmula 106 do STJ, cuja redação dispõe que proposta a ação no
prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça,  não justifica o acolhimento da
arguição de prescrição ou decadência (…) A não realização do ato
citatório,  depois  de mais um decênio de propositura da demanda,
revela desídia, desleixo e incúria do Estado da Paraíba na condução
do  processo,  mostrando-se  desarrazoada  a  invocação  do  verbete
sumular  106/STJ,  para  fins  de  transferência  de  sua  culpa  ao
Judiciário como forma de obstacular a ocorrência da prescrição”.

Portanto,  não  há  nenhuma  omissão  no  acórdão  que  justifique  o
acolhimento dos embargos, sendo certo que o Estado da Paraíba pretende, unicamente,
rediscutir matéria cuja análise já foi esgotada pelo julgamento da apelação, não sendo os
aclaratórios a via adequada para tanto. 

A propósito, eis o STJ:

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  RAZÕES  QUE  NÃO
ENFRENTAM  O  FUNDAMENTO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  NO  ACÓRDÃO  ESTADUAL.

1Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II  - suprir  omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de

assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.



INEXISTÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO.
ARTS. 515, § 1°, E 516, DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. TESE DO
RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO
FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ.
[...]
2.  Os  embargos  de  declaração  só  se  prestam  a  sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no
acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no
recurso.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento2. (grifo nosso)

II – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

À  GEPRO para  que  retifique  se  a  etiqueta  afixada  no  rosto  dos
autos, a fim de que conste a correta indicação da espécie recursal de que cuidam os
autos. 

É o voto. 

Inclua-se em pauta para julgamento.

João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
                             Relator

2(AgInt nos EDcl no REsp 1117523/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)


