
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0343883-14.1992.815.0000.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
01 Embargante : José da Cunha Madruga e outros.
Advogado : Marcos Pires (OAB/PB nº 3.994).
02 Embargante : Sindicato dos Integrantes do Grupo de Tributação, 

                      Arrecadação e Fiscalização do Estado da Paraíba. 
Advogado : Paulo Américo Maia de Vasconcelos (OAB/PB 395).
01 Embargado : Estado da Paraíba.
Procuradores : Flávio José Costa de Lacerda e

  Leonardo Ventura Maciel.
02 Embargado : Governador do Estado da Paraíba.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO  DO  VÍCIO  APONTADO.
PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
APRECIADA.  MANUTENÇÃO DO  DECISUM.
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 destas hipóteses,  impõe-se a sua rejeição,
mesmo que tenham finalidade específica de prequesti-
onamento.

- Verificando-se que a decisão monocrática deu a de-
vida solucionou processual à demanda, apreciando as
questões suscitadas no caderno processual de forma
devidamente  fundamentada,  após  pormenorizada
análise fática e jurídica dos dados constantes nos au-
tos, não há que se cogitar em falha que possa ser sa-
nada por meio de embargos de declaração.

Vistos.

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls. 5.085/5.088 e fls.
5.140/5.143) opostos por José da Cunha Madruga e outros e pelo Sindicato
dos Integrantes do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do
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Estado  da  Paraíba,  desafiando  os  termos  da  decisão  monocrática  (fls.
5.068/5.081), a qual acolheu parcialmente “o pedido contido na petição de fls.
4.984/4.991 no sentido de decretar a prescrição executória com relação aos
sindicalizados  habilitados,  individual  ou  coletivamente,  após  13/09/1999,
exceto  para  os  exequentes  falecidos  até  o  referido lapso  temporal  e  cujo
pedido de execução dos herdeiros não tenha ultrapassado os cinco anos com
o devido desconto da suspensão do lapso temporal”.

Em sede de razões  recursais  (fls.  5.085/5.088),  sustentam os
embargantes  a  existência  de  omissão  no  decisum combatido.  Para  tanto,
afirmam que todos os suplicantes da Reclamação ajuizada perante o Superior
Tribunal de Justiça estariam fora da hipótese decidida, já que o Tribunal de
Cidadania já rejeitou a questão da prescrição levantada pelo Estado da Paraíba,
por ocasião do processo de reclamação.

Aduzem que, com relação aos reclamantes, o Ente Estatal não
poderia levantar novamente a matéria da prescrição, em virtude da preclusão.
Também  defendem  que,  como  o  STJ  reconheceu  um  direito  que  os
reclamantes tinham adquirido anteriormente, então houve o reconhecimento
de que os mesmos estavam habilitados nos autos do Mandado de Segurança
antes da data apontada como balizadora da prescrição. Ao final, pugnam pelo
acolhimento da irresignação aclaratória para sanar a omissão e declarar que
todos  os  integrantes  daquela  reclamação  estão  excluídos  da  hipótese
prescricional traçada. 

Por  sua  vez,  o  Sindicato  dos  Integrantes  do  Grupo  de
Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado da Paraíba – SINDIFISCO
também opôs Embargos de Declaração (fls. 5.140/5.143), enfatizando que o
decisum tratou desigualmente os litisconsortes habilitados, abrindo prazo para
alguns,  com  exclusão  dos  demais.  Destaca  que  o  Sindifisco  atuou  como
substituto processual e, por isso, a substituição processual envolve a fase de
conhecimento e de execução.

Seguindo  suas  argumentações,  afirma  que,  por  exemplo,  o
falecimento  do  advogado  Dr.  Dorgival  Terceiro  Neto  foi  reconhecido  no
processo,  contudo  não  houve  a  suspensão  do  processo,  ressaltando  que  a
suspensão deve ser una e indivisível, e não parcial, em razão da existência de
litisconsórcio.

Assevera que a prescrição da execução só começa a correr a
partir  do último ato processual,  destacando que as verbas não foram pagas
tempestivamente por culpa exclusiva do executado/Estado da Paraíba. Por fim,
requer o acolhimento dos aclaratórios com efeito modificativo para que seja
decidida  a  questão  da  suspensão  processual  pela  morte  do  advogado  (Dr.
Dorgival  Terceiro  Neto),  bem  como  seja  determinado  que  o  decisum
combatido não afeta o substituto processual. 

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (fls. 5.189/5.192). 

É o relatório.
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DECIDO. 

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.  Desse modo, pressupõe
para  sua  interposição,  por  exemplo,  a  falta  de  clareza  na  redação  e  a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Considerando o entrelaçamento das questões,  passo à analise
dos embargos declaratórios de forma conjunta.

Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  apesar  de  os  embargantes
afirmarem  a  existência  de  vício  no  decisum,  verifica-se  que,  em verdade,
apenas  apresentam  inconformismo  quanto  ao  seu  teor  devida  e
fundamentadamente proferido.

Na decisão monocrática combatida, ficou consignado que  “os
sindicalizados  habilitados,  individual  ou  coletivamente,  após  a  data  de
13/09/1999,  estão  abarcados  pela  prescrição  executória,  exceto  para  os
exequentes falecidos até o referido lapso, hipótese em que será suspenso o
prazo  prescricional  até  a  habilitação  dos  herdeiros,  voltando  a  correr  a
prescrição  executória.  Nesse  caso,  os  herdeiros  também  deverão,  após  a
devida habilitação, observar o restante da contagem do prazo prescricional
de 5 anos”.

Além disso, embora os embargantes (José da Cunha Madruga e
outros) tenham apresentado manifestação sobre a petição de fls. 4.984/4.991
(fls.  5.058/5.060),  nada  discorreu sobre a  questão trazida nos embargos de
declaração,  ou  seja,  acerca  da  impossibilidade  de  reconhecimento  da
prescrição com relação aos reclamantes, razão pela qual entendo que inexiste
omissão na decisão combatida.

Destaque-se que a questão da suspensão do prazo prescricional
até a habilitação dos herdeiros, na hipótese de falecimento do exequente/parte,
foi  devidamente  analisada  na  decisão,  sendo  colacionado  julgado  do  STJ,
razão pela qual entendo que não há que se falar em omissão, obscuridade ou
contradição  no  tema  da  suspensão  processual  decidida.  Na  verdade,  o
embargante (Sindifisco) apresenta um argumento novo (suspensão processual
pela morte de advogado), sequer debatido nos autos, com vistas à modificação
do julgado, o que é vedado por meio dos embargos declaratórios. 

No mais, o argumento de tratamento desigual aos substituídos
(representados pelo Sindicato) não merece acolhimento, eis que ficou decidido
expressamente e de forma clara que os sindicalizados habilitados,  individual
ou coletiva,  após  a  data  de 13/09/1999 estariam abarcados pela  prescrição
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executória,  não  havendo  que  se  falar  em vício  a  ser  sanado  por  meio  do
recurso em tela.

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de que o
termo inicial da prescrição começa a correr do último ato processual, já que,
conforme  restou  exaustivamente  explanado  na  decisão,  inclusive  com  o
entendimento do STJ no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional
para a propositura da execução contra a Fazenda Pública, contados a partir do
trânsito em julgado da sentença exequenda. 

Como se  vê,  o  acórdão  embargado  solucionou a  questão  de
forma  devidamente  fundamentada,  após  pormenorizada  análise  fática  e
jurídica dos dados constantes nos autos, não havendo que se cogitar em falha
que possa ser sanada por meio de embargos de declaração.

Na  verdade,  os embargantes tentam rediscutir  matéria  já
decidida  (prescrição  executória),  o  que  não  é  possível  por  meio  dessa
irresignação  aclaratória.  Caso  entenda  pelo  desacerto  da  aplicação  da  lei,
devem manejar o recurso adequado para fins de modificação.

Portanto,  ao  levantarem  pontos  já  analisados  no  julgado
(prescrição  executória),  os  insurgentes,  repita-se,  apenas  revelam  seu
inconformismo com o resultado da decisão que não lhe foi favorável,  com
vistas à obtenção da modificação do decisum, o que se mostra inviável, ainda
que para fins de prequestionamento, conforme já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça e esta colenda Corte de Justiça. Confira-se:

“PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO  NÃO  CONFIGURADA.  PRETENSA
REDISCUSSÃO  DOS  FUNDAMENTOS
APRESENTADOS  PARA  A  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA.  DESCABIMENTO.  FUNÇÃO
INTEGRATIVA  DOS  EMBARGOS.
PREQUESTIONAMENTO  DE  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.  A atribuição de  efeitos  infringentes  em sede  de
embargos  de  declaração  somente  é  admitida  em
casos  excepcionais,  os  quais  exigem,
necessariamente,  a  ocorrência  de  quaisquer  dos
vícios previstos no art. 535 do Código de Processo
Civil, hipótese não configurada nos autos.
2.  O acórdão  embargado  enfrentou  a  controvérsia
com  a  devida  fundamentação  e  em  perfeita
consonância  com  a  jurisprudência  pertinente,  nos
limites necessários ao deslinde do feito.
3. A teor da jurisprudência desta Corte, os embargos
declatórios  opostos  com  objetivo  de
prequestionamento,  para  fins  de  interposição  de
recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se
ausente  omissão,  contradição  ou  obscuridade  no
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julgado  embargado  (EDcl  no  MS  n.  12.230/DF,
Ministra Maria Thereza de Assis  Moura, Terceira
Seção, DJe 21/10/2010).
4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJEDcl no
MS  11.766/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
28/10/2015, DJe 11/11/2015) - (grifo nosso).

E,

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  MERA
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.  -  Os  embargos  de  declaração
consubstanciam  recurso  de  integração,  não  se
prestando para reexame da matéria. Não havendo
omissão,  obscuridade  ou  contradição  no  julgado,
não são cabíveis os embargos de declaração, mesmo
que  tenham  finalidade  específica  de
prequestionamento. - Constatado que a insurgência
da embargante não diz respeito a eventual vício de
integração  do  acórdão  impugnado,  mas  a
interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a
rejeição  dos  aclaratórios.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001615220108150491,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA, j. em
22-09-2015) - (grifo nosso). 

Por tudo o que foi exposto, não havendo vício a ser sanado na
decisão combatida, não merecem ser acolhidos os presentes embargos, ainda
que com a finalidade de prequestionamento.  Assim, não há outro caminho a
trilhar a não ser manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, §2º, do Código
de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 

P. I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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