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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004040-332002.815.0011.
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Estado da Paraíba.
Procuradora : Adlany Alves Xavier. 
Embargado : Comercial de Óleos Vegetais Ltda.
Defensor : Paulo Fernando Torreão (OAB/PB 14.139).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INO-
CORRÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONA-
MENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. REJEIÇÃO. 

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou o re-
curso interposto, apreciando as questões suscitadas no ca-
derno  processual  de  forma  devidamente  fundamentada,
após  pormenorizada  análise  fática  e  jurídica  dos  dados
constantes nos autos, não há que se cogitar em falha que
possa ser sanada por meio de embargos de declaração.

-  Não havendo omissão,  obscuridade  ou  contradição  no
julgado, não são cabíveis os embargos de declaração, ainda
que com a finalidade de prequestionamento.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA  a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, rejeitar os embargos, à
unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  124/126) opostos pelo
Estado da Paraíba, desafiando os termos do acórdão (fls. 118/122), o qual negou
provimento ao recurso apelatório, nos autos da Ação de Execução Fiscal manejada
em face de Comercial de Óleos Vegetais Ltda.

Em sede de razões recursais,  afirma que não houve manifestação
expressa acerca citação da empresa por AR, ressaltando que, com isso, houve a
interrupção do prazo prescricional. Defende que, de acordo com o art. 174, I, do
CTN, com redação anterior  à  LC 118/2005,  a  citação do devedor interrompe a
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prescrição. Ao final, destaca a finalidade de prequestionamento da matéria, rogando
pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada.

Embora  devidamente  intimado,  o  embargado  não  ofertou
contrarrazões (fls. 129).

É o relatório.

VOTO.

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.

Neste  ínterim,  é  de  se  ressaltar  a  apreciação  do  pedido  de
prequestionamento  vincula-se  ao  preenchimento  de  um  dos  pressupostos
específicos dos aclaratórios, quais sejam, a existência de omissão, obscuridade ou
contradição, o que não se verificou no caso em comento.

Sobre o tema, inclusive quando a pretensa manifestação visa recair
em matéria constitucional, o Superior Tribunal de Justiça já pontificou ser incabível
o  aclaratório,  especialmente  quando a controvérsia  foi  dirimida  de forma clara,
expressa  e  em acórdão  devidamente  fundamentado,  como é  o  caso  dos  autos.
Confira-se o aresto em questão:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DEMATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  INVIABILIDADE.  1.  Os  embargos
de declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não
se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser
rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já
decidida.  2.  A  controvérsia  -  incidência  dos  índices
deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e
em  acórdão  devidamente  fundamentado.  3.  São
impróprios  os  aclaratórios  que  têm  por  objetivo  a
discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de
prequestionamento,  para interposição futura  de  recurso
extraordinário.  (...)  5.  Embargos  de  declaração
rejeitados.
(STJ  -  EDcl  no  AgRg  no  REsp:  1356879  RS
2012/0255532-9,  Relator:  Ministro  CASTRO  MEIRA,
Data  de  Julgamento:  02/04/2013,  T2  -  SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2013).
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Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  apesar  de  a  embargante  afirmar  a
existência de omissão no julgado, em verdade,  apenas apresenta inconformismo
quanto ao teor do julgado colegiado devida e fundamentadamente proferido, tendo
a Segunda Câmara Cível  deste  Colendo Tribunal  decidido,  à unanimidade,  pelo
desprovimento da apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu o processo
com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pela leitura atenta do acórdão, verifica-se  claramente que houve a
solução da lide de forma devidamente fundamentada, com a análise das questões
postas pelas partes e em estrita consonância aos elementos constantes nos autos e a
legislação aplicável ao caso, não havendo que se cogitar em falha que possa ser
sanada por meio de embargos de declaração.

Ora,  houve  pronunciamento  expresso  acerca  do  argumento  de
interrupção da prescrição com a citação pessoal do devedor, nos termos da redação
original  do  art.  174,  I,  do  Código  Tributário  Nacional.  Além  do  mais,  restou
consignado no acórdão que é necessária a citação pessoal do devedor, ressaltando-
se que a citação por edital não se afigura suficiente para elidir a extinção do crédito
tributário. Vejamos os seguintes trechos da decisão embargada:

“(…)  Ressalta-se que o artigo 174, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional prevê as situações em que o
prazo de prescrição será interrompido,  conforme segue:

“Art. 174 - A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em 5 (cinco)  anos,  contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I  -  pelo  despacho  do  juiz  que  ordenar  a  citação  em
execução fiscal; (Alterado pela LC-000.118-2005).
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o
devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial,
que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
(grifo nosso).

Como se vê, a Lei Complementar nº 118/2005 alterou o
mencionado dispositivo, mais precisamente, em seu inciso
I, de tal forma que, com a nova redação, o despacho do
Juiz  ordenando  a  citação  do  devedor  passou  a  ser
considerado como o ato interruptivo da prescrição.

Entrementes, no caso dos autos, o despacho do juiz que
ordenou a citação ocorreu no ano de 2002 (fls. 05), não
incidindo, assim, a nova redação dada pela supracitada
Lei Complementar, mas sim, a redação original do CTN,
a qual  estabelecia que a prescrição seria interrompida
“pela citação pessoal feita ao devedor”. 
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Neste sentido, segue entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO  FISCAL.  FEITO  AJUIZADO  ANTES  DA
VIGÊNCIA DA LC 118/2005.
PRESCRIÇÃO.  INTERRUPÇÃO.  CITAÇÃO  DO
EXECUTADO. REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 174
DO CTN.
1.  Para as causas cujo despacho que ordena a citação
seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n.
118/2005, aplica-se o art.
174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior,
que  dispunha  que,  prescreve  em cinco  anos a  ação de
cobrança  do  crédito  tributário,  contados  da  sua
constituição  definitiva,  somente  sendo  interrompida  a
prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal
feita  ao  devedor;  b)  pelo  protesto  judicial;  c)  por
qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; d)
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que
importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
2. In casu, verifica-se que o executivo fiscal foi proposto
em 27/05/1994, mas a citação do executado só ocorreu
em  07/11/2005,  sendo  inequívoca  a  ocorrência  da
prescrição do crédito tributário.
3.  Agravo regimental  não provido.  (STJ/AgRg no REsp
1503335/PR,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
24/03/2015, DJe 30/03/2015). (grifo nosso).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO.  RECURSO  ESPECIAL.  TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO  FISCAL.  FEITO  AJUIZADO  ANTES  DA
VIGÊNCIA  DA  LC  N.  118/2005.  INTERRUPÇÃO  DA
PRESCRIÇÃO.  CITAÇÃO.  PRECEDENTE  DO
RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO  N.  999.901/RS.
SÚMULA N. 106/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
N. 7/STJ. 1. A primeira seção desta corte, ao apreciar o
RESP 999.901/RS (rel.  Min. Luiz fux, dje de 10.6.2009.
Recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-c do
CPC,  c/c  a  resolução  8/2008.  Presidência/STJ),
confirmou a orientação no sentido de que: 1) no regime
anterior  à  vigência  da  LC  118/2005,  o  despacho  de
citação do executado  não interrompia  a  prescrição do
crédito tributário, uma vez que somente a citação pessoal
válida era capaz de produzir tal efeito; 2) a alteração do
art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118/2005,
o  qual  passou  a  considerar  o  despacho  do  juiz  que
ordena a citação como causa interruptiva da prescrição,
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somente  deve  ser  aplicada  nos  casos  em  que  esse
despacho  tenha  ocorrido  posteriormente  à  entrada em
vigor  da  referida  Lei  complementar.  (...)”(STJ;  AgRg-
AREsp  344.637;  Proc.  2013/0144028-2;  DF;  Segunda
Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques;  DJE
11/09/2013; Pág. 1997). (grifo nosso).
Conforme o aresto acima colacionado, é inadmissível a
incidência  retroativa  da  LC  118/05,  de  forma  que  a
aplicação da regra da interrupção da prescrição, gerada
pelo simples despacho do juiz, vale apenas para os casos
em que este foi exarado em data posterior a 10 de junho
de 2005. 

Neste trilhar de ideias, não há que se imputar ao Poder
Judiciário  a  culpa  pela  inércia  processual,  uma  vez
decorridos mais de 15 (quinze) anos sem que houvesse a
efetiva citação do executado, ressaltando-se que a citação
por edital não se afigura suficiente para elidir a extinção
do crédito tributário,  ante  a exigência legal  de citação
pessoal do devedor.

Destarte, a parte executada não fora citada pessoalmente
antes  de  decorrido  o  quinquênio  legal,  e  não  tendo
restada configurada qualquer causa para a interrupção
da  prescrição,  mantenho  o  reconhecimento  de  tal
instituto, desta feita, com fulcro no art. 174, inciso I, do
Código Tributário Nacional em sua redação original.

Cumpre registrar o magistrado de primeiro grau, após a
oitiva da Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer
o decurso do prazo prescricional verificado no decorrer
da  ação,  instituto  este  denominado  de  prescrição
intercorrente.

No  caso  dos  autos,  verifica-se  que  foi  efetivada  a
intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a
prescrição  intercorrente  (fls.  81),  tendo  os  autos  sido
remetidos  à  Procuradoria  do  Estado,  conforme  termo
lavrado  pelo  servidor  deste  Tribunal  de  Justiça,  razão
pela qual não há que se falar em ausência de intimação. 

Por fim, cabe consignar que o Órgão Julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas
partes,  quando  já  tenha  encontrado  motivo  suficiente
para proferir a decisão. Assim, mesmo após a vigência do
Novo Código de Processo Civil, o julgador tem o dever de
enfrentar  apenas  as  questões  capazes  de
infirmar/enfraquecer  a  conclusão  adotada  na  decisão
recorrida. (fls. 120/122).
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Em  situação  na  qual  o  embargante  não  aponta  o  vício,  apenas
apresentando argumentos de rejulgamento da causa, confira-se o aresto do Superior
Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO  BANCÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  1.
OMISSÃO  E  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTENTE.  2.  VALIDADE DO LAUDO PERICIAL.
REVISÃO  CONTRATUAL.  REEXAME  DE  FATOS  E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.  Não  há  violação  do  art.  535  do  CPC  quando  os
argumentos  veiculados  nos  embargos  de  declaração
opostos na origem contra o aresto local não consistem na
indicação de  nenhum dos vícios  de  expressão (a saber,
omissão, obscuridade ou contradição), mas representam
tentativa de obter o rejulgamento da causa. Precedentes.
2.  Devidamente  analisadas  e  discutidas  as  questões  de
mérito,  e  fundamentado  corretamente  o  acórdão
recorrido,  de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458 do
CPC.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à
validade  do  laudo  pericial  produzido  e  sua  suficiência
para comprovação dos  fatos  constitutivos do direito  do
autor  depende  de  reexame  de  fatos  e  provas,  o  que  é
obstado na via especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ,  AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  749.327/AL,  Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016).

Por tudo o que foi exposto, inexistindo vício a ser sanado na decisão
combatida, não merecem ser acolhidos os presentes embargos,  ainda que com a
finalidade de prequestionamento. 

Isto posto, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des.  Luíz Silvio Ramalho
Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado com jurisdição plena, em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,27 de
março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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