
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025703-09.2007.815.2001.
ORIGEM: 1.ª Vara De Executivos Fiscais da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Lilyane Fernandes Bandeira de Oliveira.
EMBARGADO: Sérgio Soares de Lucena.
ADVOGADO: Glauco José da Silva Soares (OAB/PB 4.305) e Victor Fernandes Soares (OAB/PB
17.677).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO
FISCAL.  COBRANÇA DE ICMS. DECRETAÇÃO PELO JUÍZO,  DE OFÍCIO,
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  NESTA
INSTÂNCIA.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  AUSÊNCIA  DE
PRONUNCIAMENTO SOBRE A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO. OMISSÃO CONFIGURADA.
PRAZO  QUE  SE  ENCONTRAVA  PRESCRITO  POR  OCASIÃO  DA
NEGOCIAÇÃO  NA  SEARA  ADMINISTRATIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
SUSPENDER  O  QUE  JÁ  SE  CONSUMOU.  MANUTENÇÃO  DO
ENTENDIMENTO  ADOTADO  NO  ACÓRDÃO.  ACLARATÓRIOS
ACOLHIDOS  PARCIALMENTE  COM  EFEITOS  MERAMENTE
INTEGRATIVOS.

1. De acordo com o art. 1.022, II, do CPC, os Embargos Declaratórios são cabíveis
quando for omitido ponto sobre o qual se deve pronunciar o Juiz ou o Tribunal.

2.  Acolhem-se  os  Embargos  de  Declaração  com efeitos  meramente  integrativos
quando,  apesar  de  sanada  a  omissão  sobre  o  ponto  embargado,  não  houver
modificação da conclusão da decisão impugnada.

VISTO, relatado  e  discutido  o  procedimento  referente  aos  Embargos  de
Declaração  na  Apelação  Cível  n.º 0025703-09.2007.815.2001,  em  que  figuram
como  Embargante  o  Estado  da  Paraíba e  como  Embargado  Sérgio  Soares  de
Lucena.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  acompanhando o
Relator,  em  conhecer  dos Embargos  e  acolhê-los  parcialmente  apenas  com
efeitos integrativos.

VOTO.

O Estado da Paraíba opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão de f.
41/43, que negou provimento ao Apelo por ele interposto contra a Sentença de f.
16/16-v, prolatada pelo Juízo da  1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca desta
Capital,  nos autos da Execução Fiscal  por ele  manejada em desfavor  de  Shaday
Importadora Ltda.,  que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos
termos dos arts. 40, §4º, da Lei n.º 6.830/80, 174 do CTN e 487, II, do CPC de 1973,



vigente à  época,  declarando a prescrição intercorrente da pretensão executiva,  ao
fundamento  de que o feito permaneceu paralisado por mais de cinco anos após ser
suspenso pelo prazo de um ano.

Em  suas  razões,  f.  46/49,  o  Embargante  alegou que  não  houve
pronunciamento  no  Acórdão  embargado  sobre  fato  importante  relativo  à
impossibilidade de decretação da prescrição da pretensão executiva em decorrência
da existência de parcelamento do débito executado.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja corrigido o vício
indicado, atribuindo-se-lhes efeitos modificativos, bem como prequestionado o art.
151, VI, do Código Tributário Nacional, possibilitando a interposição de recurso à
Instância Superior.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do CPC, possuindo
como pressuposto a presença de omissão, contradição ou obscuridade na Decisão
embargada.1

O  Acórdão  embargado  enfrentou  de  forma  expressa,  clara  e  coerente  a
questão  debatida  nos  autos,  inclusive  quanto  ao  procedimento  de  suspensão  da
Execução  Fiscal  por  um  ano  e  o  posterior  transcurso  do  prazo  prescricional
quinquenal, concluindo, com base na jurisprudência recente do STJ, deste Tribunal
de Justiça e dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que é
admitida a decretação da prescrição, mesmo nas hipóteses em que houve supressão
da intimação prévia da Fazenda Pública, mormente quando, na Apelação, ela não
demonstra qualquer prejuízo.

Constata-se, no presente, caso, que o Embargante foi intimado pessoalmente
da suspensão do processo, em 20/08/2007, f. 08-v, e, transcorrido o prazo de um
ano, os autos foram remetidos ao arquivo provisório, ocasião em que foi igualmente
intimado pessoalmente, em 04/11/2008, f. 10-v, tendo a Sentença sido prolatada em
13/04/2016, ou seja, após o transcurso de aproximadamente oito anos da intimação
do  Embargante,  sem  qualquer  manifestação  durante  o  referido  lapso  temporal,
restando, portanto, caracterizada a prescrição intercorrente.

Com relação à  ausência  de pronunciamento  sobre  a  interrupção do prazo
prescricional decorrente do parcelamento administrativo do débito, tem-se que, além
de o referido fato só haver sido noticiado após a prolatação da Sentença, f. 21/21-v, a
prescrição  do  crédito  tributário  ocorreu  em 04/11/2013,  anteriormente  à  alegada
negociação, ocorrida em 10/11/2015, f. 21, não podendo, desta forma, considerar a
interrupção  de  um prazo  que  já  estava  prescrito,  fato  que,  apesar  de  não  restar
consignado no Acórdão, não é suficiente para alterar a conclusão adotada no referido
Julgado.

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.



Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração e verificada a omissão
apontada, acolho-os parcialmente apenas para atribuir-lhes efeitos integrativos,
determinando, por esta razão, que a análise da matéria apreciada no presente
Recurso integre  o Acórdão de f.  41/43,  mantendo referido Julgado nos seus
demais termos.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 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. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


