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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO.  OMISSÃO  CONSTATADA.  QUESTÕES  DE  FATO  NÃO
APRECIADAS  PELO  ACÓRDÃO  EMBARGADO.  ACOLHIMENTO  DOS
EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. DEMORA NA CITAÇÃO
POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA N.
106  DO  STJ.  INOCORRÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO.  PROVIMENTO  DO
AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

1.  Constatando-se omissão no Acórdão quanto à apreciação de questões  de fato
impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração,  considerando que não são
cabíveis recursos extraordinário e especial para reexame de prova.

2. “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” (Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça).

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
Embargos  de  Declaração  no  Agravo  Interno  na  Apelação  n.  0057876-
91.2004.815.2001, em que figuram como Embargante o Estado da Paraíba e como
Embargado a Sindigás Comércio de Autopeças Ltda.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em  conhecer dos Embargos de
Declaração e acolhê-los.

VOTO.

O Estado da Paraíba opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão, f.
96/98-v, que desproveu o Agravo Interno por ele interposto contra a Monocrática, f.
68/69-v,  que negou provimento à Apelação por ele manejada contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca desta Capital, nos
autos  da  Execução  Fiscal  que  ajuizara  em  face  da  Sindigás  Comércio  de
Autopeças Ltda., ao fundamento de que a redação dada pela Lei Complementar n.
118/2005 ao art. 174 do Código Tributário Nacional só é aplicável aos processos
em curso se a data do despacho que ordenar a citação for posterior à sua entrada em
vigor, de que a citação por edital, se feita regularmente, na forma do art. 8º, III, da
Lei n. 6.830/1980, é apta a produzir a interrupção do curso do prazo prescricional,
de que não se aplica o entendimento constante da Súmula n. 106 do STJ, no sentido



de que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição,  se a mora não for imputável,
exclusivamente, ao Judiciário, havendo razões atribuíveis também ao exequente, e
de que o crédito tributário em execução está constituído definitivamente desde, pelo
menos, 20 de julho de 2004, a Execução foi ajuizada em 18 de novembro do mesmo
ano, a citação por edital se perfectibilizou em 9 de setembro de 2009 e a demora em
sua realização se deu por motivos atribuíveis também ao Agravante.

Em suas Razões, f. 101/106, sustentou a tempestividade e o cabimento dos
Embargos e, no mérito, argumentou que a mora existente entre o ajuizamento da
Execução e a citação por edital não se deu por razões que lhe sejam imputáveis.

Afirmou, para fundamentar esse raciocínio, que a Execução foi ajuizada
em 18 de novembro de 2004; que o despacho que ordenou a citação foi prolatado
em 14 de fevereiro de 2005, restando a citação frustrada em 23 de março daquele
ano; que o Juízo, em seguida, determinou sua intimação para manifestação sobre a
Certidão do Oficial de Justiça a respeito da citação, não tendo sido ele cientificado
desse  Despacho;  que  requereu,  em  26  de  junho  de  2006,  a  citação  dos
corresponsáveis, pleito que foi deferido pelo Juízo em 7 de agosto do mesmo ano,
permanecendo  os  autos,  todavia,  sem  cumprimento  dessa  Decisão  até  18  de
setembro  de  2007,  data  em  que  a  Escrivania  certificou  a  impossibilidade  de
realização da citação  em razão de o convênio respectivo entre  este  Tribunal  de
Justiça e o Estado da Paraíba não haver sido renovado; que o Juízo, em 3 de outubro
de  2007,  ordenou  novamente  sua  intimação  para  que  se  manifestasse  sobre  a
impossibilidade de citação, decorrendo o prazo de um ano e cinco meses entre esse
Despacho e a realização de carga dos autos por seu Procurador, ocorrida em 24 de
março de 2009; que, após requerimento seu, foi a Executada, ora Embargada, citada
por edital, publicado em 8 de agosto de 2009.

Alegando que o Acórdão foi omisso na apreciação dessas questões de fato,
requereu o acolhimento dos Aclaratórios para que seja sanado esse vício.

Contrarrazoando, f. 113/116, a Embargada defendeu que não há omissão a
ser suprida e que o Embargante tão somente reiterou alegações veiculadas em suas
anteriores manifestações processuais, requerendo a rejeição dos Embargos.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Os parágrafos do Acórdão embargado em que foram apreciadas as razões
da demora na citação da Embargada e a consequente a aplicação do entendimento
constante da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça restou assim redigido:

[…], apesar de o Agravante imputar a demora na realização da citação à condução
do  processo  pelo  Juízo,  há,  também,  fatos  que  lhe  são  atribuíveis,  tal  como  a
indicação de endereço equivocado para citação da Apelada, f. 7-v, o requerimento,
depois de mais de um ano com carga dos autos, da citação dos corresponsáveis, que
restou  frustrada  em razão  da  não  renovação  do  convênio  entre  este  Tribunal  de
Justiça  e  o  Poder  Executivo  Estadual,  segundo  a  Certidão  de  f.  11,  lavrada  em
setembro de 2007, e o pleito, formulado apenas em março de 2009, mais de um ano
depois, de citação por edital, f. 12.

Tais fatos indicam que a demora na citação não se deu, exclusivamente, por motivos



inerentes ao mecanismo da justiça, não se aplicando, pois, o entendimento constante
da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

O  procedimento  da  Execução  Fiscal,  de  fato,  não  foi  apreciado
minuciosamente no Acórdão embargado, com referência detalhada às datas de cada
um dos atos processuais e às responsabilidades pela demora em sua prática, omissão
que, se mantida,  prejudicará sensivelmente o exercício do direito de recorrer do
Embargante, considerando que, em razão do disposto nas Súmulas n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça1 e 279 do Supremo Tribunal Federal2, em recursos especiais e
extraordinários não são apreciadas questões que dependam do reexame da prova.

Impõe-se, portanto, o suprimento dessa omissão.

A Execução Fiscal  em apreciação foi  proposta  em 18 de  novembro de
2004, f. 2, e o despacho ordinatório da citação ocorreu em 14 de fevereiro de 2005,
f. 6, durante a vacatio legis da Lei Complementar n. 118/2005, pelo que, de acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça3, a presente demanda é regida
pela redação original do art. 174 do Código Tributário Nacional4, segundo a qual
somente com a citação pessoal do executado, e não com o mero despacho que a

1 Súmula 7 – A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.

2 Súmula 279 do STF – Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

3 PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR
EDITAL.  INTERRUPÇÃO.  PRECEDENTES.  1.  A  prescrição,  posto  referir-se  à  ação,  quando
alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência do Eg.
STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, consoante entendimento originário das Turmas de Direito
Público, não podia se sobrepor ao CTN, por ser norma de hierarquia inferior, e sua aplicação sofria
os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código. 3. A mera prolação do despacho ordinatório
da citação do executado, sob o enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a
prescrição,  impondo-se  a  interpretação  sistemática  do  art.  8º,  §  2º,  da  Lei  nº  6.830/80,  em
combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O
processo, quando paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição,
quando houvesse pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono  sui
generis do réu revel  citado por edital.  5.  A Lei  Complementar  118, de 9 de fevereiro de 2005
(vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que
ordenar  a  citação  o  efeito  interruptivo  da  prescrição.  (Precedentes:  REsp  860128/RS,  DJ  de
782.867/SP,  DJ  20.10.2006;  REsp  708.186/SP,  DJ  03.04.2006).  6.  Destarte,  consubstanciando
norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o
que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência.
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob
pena de retroação da novel legislação. 7. É cediço na Corte que a Lei de Execução Fiscal – LEF –
prevê em seu art. 8º, III, que, não se encontrando o devedor, seja feita a citação por edital, que tem o
condão  de  interromper  o  lapso  prescricional.  (Precedentes:  RESP  1103050/BA,  PRIMEIRA
SEÇÃO, el. Min. Teori Zavascki, DJ de 06/04/2009; AgRg no REsp 1095316/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 12/03/2009; AgRg no
REsp 953.024/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe
15/12/2008;  REsp  968525/RS,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  DJ.  18.08.2008;  REsp
995.155/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ. 24.04.2008; REsp 1059830/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ. 25.08.2008; REsp 1032357/RS, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA,  DJ.  28.05.2008);  8.  […]  Acórdão  submetido  ao  regime  do  art.  543-C  do  CPC e  da
Resolução STJ 08/2008 (STJ, REsp 999.901/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
em 13/05/2009, DJe 10/06/2009).

4 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da
sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pela citação pessoal
feita ao devedor; … 



ordena, ocorre a interrupção do prazo prescricional.

O débito em execução, de acordo com as informações extraídas da CDA, f.
3, está inscrito na Dívida Ativa desde 20 de julho de 2004.

Sendo  esse  o  termo  a  quo do  prazo  prescricional,  considerando  que  a
citação por edital foi publicada em 8 de agosto de 2009, f. 13, com prazo de trinta
dias,  f.  12-v,  que se encerrou em 9 de setembro do mesmo ano, conclui-se que
houve o transcurso de prazo superior a cinco anos depois da constituição do crédito.

Todavia, embora na Monocrática agravada e no voto condutor do Acórdão
embargado, este Relator tenha entendido que a demora na citação, no caso, não se
deu,  exclusivamente,  por  motivos  inerentes  ao  mecanismo  da  justiça,  não  se
aplicando o entendimento constante da Súmula n. 106 do STJ, uma análise mais
atenta da condução do processo pelo Juízo leva a conclusão diversa.

Houve três momentos específicos em que a mora da Escrivania do Juízo no
cumprimento de despachos e decisões se deu por tempo considerável e dissociado
de qualquer responsabilidade do Embargante.

Às  f.  8/8-v,  tão  logo  devolvido  pelo  Oficial  de  Justiça  o  mandado  de
citação não cumprido, foi prolatado Despacho, em 4 de abril de 2005, ordenando a
intimação da Fazenda Pública para manifestação no prazo de cinco dias.

Apesar de não haver certidão nos autos informando quando o Estado da
Paraíba foi intimado ou quando os autos lhe foram remetidos mediante carga, os
dados registrados no Sistema de Controle de Processos deste Tribunal – SISCOM
noticiam que os autos foram enviados com vista à Fazenda Pública em 12 de junho
de 2006 e foram por ela devolvidos no dia 21 de junho seguinte.

Vê-se, então, que decorreu o prazo de um ano e dois meses entre o referido
Despacho e seu efetivo cumprimento pela Escrivania.

Às f. 9, por meio de Petição apresentada no mesmo dia em que os autos
foram devolvidos (21 de junho de 2006), o Estado da Paraíba requereu a citação dos
corresponsáveis indicados na Certidão exequenda.

O Juízo deferiu o requerimento no dia 7 de agosto seguinte, f. 10, e apenas
em 18 de setembro de 2007 – um ano e um mês depois – a Escrivania atestou a
impossibilidade de cumprimento do Despacho por não ter sido renovado convênio
que este  Poder  Judiciário  celebra  com o Poder  Executivo  Estadual  referente  às
diligências dos Oficiais de Justiça.

Em seguida, no dia 3 de outubro de 2007, determinou-se a intimação da
Fazenda Pública para falar sobre essa nova informação, f. 11, publicando-se nota de
foro no Diário da Justiça com essa finalidade, de acordo com as informações do
SISCOM, no dia 12 de dezembro de 2008, mais de um ano depois, e a Fazenda
Pública fez carga dos autos em 24 de março de 2009, devolvendo-os no dia 3 de
abril seguinte, com a Petição por meio da qual requereu a citação por edital, f. 12.

Esses três longos momentos de paralisação procedimental, aliados ao fato
de que,  entre o ajuizamento da Execução Fiscal  e a citação por edital,  houve a



extrapolação  do  prazo  prescricional  em  um  pouco  mais  de  um  mês,  levam  à
conclusão de que se trata de hipótese de aplicação da Súmula n. 106 do Superior
Tribunal de Justiça, isto é, de que a demora na citação se deu por razões imputáveis,
primordialmente, ao Poder Judiciário, afastando a ocorrência de prescrição.

Posto  isso,  acolho  os  Embargos  de  Declaração,  com  efeitos
modificativos, para, sanando a omissão constatada, dar provimento ao Agravo
Interno,  reformando  a  Decisão  Monocrática  agravada,  com  o  consequente
provimento da Apelação, para afastar a ocorrência da prescrição, anulando a
Sentença e determinando o prosseguimento da Execução Fiscal.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


