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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO
APONTADA.  INOCORRÊNCIA.  TENTATIVA  DE
REDISCUSSÃO DO FEITO. NOVO JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO
SUFICIENTE. EXEGESE DO ART. 1.025 DO NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
DO  ACÓRDÃO  COMBATIDO  POR  SEUS
PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  REJEIÇÃO  DA
SÚPLICA ACLARATÓRIA.

- “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.”

-  É  de  se  rejeitar  embargos  de  declaração  que  visam
rediscutir a matéria julgada, quando inexiste qualquer eiva
de  omissão,  obscuridade  ou  contradição,  porventura
apontada.

-  Mostra-se desnecessário o prequestionamento explícito
para fins de interposição de futuros recursos no âmbito do
STJ e/ou STF, pois, segundo o art.  1.025 do novo CPC
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante  suscitou,  para  fins  de  pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou  rejeitados,  caso  o  tribunal  superior  considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  da  Paraíba,  à unanimidade  de  votos,  REJEITAR  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.
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RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ouro Branco Praia Hotel
S/A, em face de acórdão lançado às fls. 267/272, que rejeitou a preliminar de inadequação da via
eleita  e,  no  mérito,  deu  provimento  ao  recurso  apelatório  interposto  pelo  Município  de  João
Pessoa,  para cassar a sentença proferida pelo Juízo  a quo,  determinando o retorno dos autos à
instância de origem, com o escopo de que seja concedido regular processamento ao feito executivo
fiscal.

Em suas razões (fls. 275/285), o embargante aponta omissão no r.  decisum.
Alega que este Julgador olvidou-se em analisar a tese posta em juízo, qual seja, a inexistência do
pleito de redirecionamento da ação fiscal, após decorridos mais de cinco anos da citação da pessoa
jurídica. Aduz que o feito encontra-se fulminado pelo instituto da prescrição intercorrente, ante a
desídia da exequente, haja vista que a mencionada Edilidade não realizou atos condizentes com a
persecução do crédito tributário, ultrapassados oito anos para tanto.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria, com o pronunciamento judicial
a respeito dos seguintes dispositivos: arts. 8º, § 2º da Lei 6.830/80; arts. 124, 135, I, II, III e 174 do
CTN; art.202, I, parágrafo único e art. 265 do CCB, com a consequente modificação do julgado. 

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, tendo em vista que os embargos foram apresentados e rebelam-se
em face de acórdão publicado após a vigência do novo Código de Processo Civil, entendo que os
seus requisitos de admissibilidade, bem como o seu procedimento, devem observar as regras do
novel CPC.

Nesse  sentido,  vejamos  o  que  dispõem,  respectivamente,  os  Enunciados
Administrativos n.ºs 03 e 04 do Superior Tribunal de Justiça:

“Aos  recursos  interpostos  com fundamento  no  CPC/2015 (relativos  a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.” Grifei.

“Nos feitos de competência civil  originária e recursal do STJ, os  atos
processuais  que  vierem  a  ser  praticados  por  julgadores,  partes,
Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares da Justiça
a  partir  de  18  de  março  de  2016,  deverão  observar  os  novos
procedimentos  trazidos  pelo  CPC/2015,  sem prejuízo  do  disposto  em
legislação processual especial.” Grifei

Desse modo, registro que os Embargos de Declaração, com fulcro no artigo
1.022,  incisos  I,  II  e  III,  do  Codex ora  vigente,  são  cabíveis,  tão  somente,  para:  esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o Julgador,
de ofício ou a requerimento, deveria se pronunciar; ou, ainda, para retificar erro material.

Pois bem. Em suas razões, a empresa embargante aponta omissão no julgado.
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Sustenta que a inclusão de suposto grupo econômico, com o redirecionamento fiscal, e posterior
atribuição de responsabilidade solidária, desrespeitou o devido processo legal. Aduz que o título
executivo foi atingido pela prescrição intercorrente, ante a desídia da Fazenda Municipal.

Ora, mediante uma simples leitura do r.  decisum, mostra-se inconteste que a
aludida matéria  foi devidamente enfrentada por esta Primeira  Câmara Especializada Cível.  Não
obstante,  os  fundamentos  utilizados,  naquela  oportunidade,  foram desfavoráveis  à  pretensão do
Ouro Branco Praia Hotel S/A.

É mister salientar que o escopo delimitado pelo instituto prescricional reside na
punição decorrente da inércia do titular da demanda. O seu prazo começa a fluir desde o momento
em que se adquire o direito de reivindicação, consagrado pelo princípio da  actio nata, isto é, a
inexigibilidade  de  cobrança  a  quem  executa  de  postular  o  redirecionamento  fiscal  aos
corresponsáveis antes de constatar a dissolução irregular da devedora principal ou de obter cognição
quanto à existência de grupo econômico, tal como ocorreu na conjuntura em disceptação. 

Dito isso, uma vez que houve a ciência ulterior do ente municipal quanto ao
grupo econômico existente, bem assim tendo se vislumbrado requerimento daquele para incluir os
corresponsáveis  no  polo  passivo  da  lide  em  28.04.2014  (fls.  60/64),  não  há  que  se  falar  em
prescrição intercorrente do redirecionamento da execução. 

Como já delineado outrora, se a "jurisprudência do STJ é no sentido de que o
termo inicial  da  prescrição  é  o  momento  da  ocorrência  da  lesão  ao  direito,  consagração do
princípio  universal  da  actio  nata" (AgRg  no  REsp  1100907/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 18/09/2009), é fato cristalino que,
na  presente  situação,  não  foi  originada  lesão  para  o  Município  de  João  Pessoa,  enquanto
desconhecia a formação do prefalado grupo que envolvia a empresa executada, ensejando, portanto,
a licitude na responsabilidade tributária dos demais integrantes, com fulcro no artigo 124 do CTN.

Para melhores esclarecimentos,  colaciono excertos do acórdão, cujos termos
retratam a matéria em pauta, in verbis:

“(…) a prescrição intercorrente pressupõe a desídia da parte credora,
constatada quando, intimada para diligenciar nos autos, queda-se inerte.

In casu, a suspensão do feito ocorrera em 10 de agosto de 2006 (fl. 23),
e,  quando  intimado,  o  promovente  atravessou  petitório  às  fls.  25/30,
afastando  a  caracterização  de  inércia.  Conjuntura  ratificada  com as
manifestações de fls. 32/47 e de fls. 49/55, comprovando a adoção de
providências, a fim de auferir o crédito almejado. 

É  certo que  a  pretensão ao  redirecionamento  da  execução contra os
corresponsáveis  deve  ser  exercida  impreterivelmente  nos  cinco  anos
posteriores à citação da pessoa jurídica, e, para esse fim, entende serem
desinfluentes os eventos ocorridos durante o curso da execução fiscal.

Todavia, há exceções à citada regra, caso contrário, o credor restaria
prejudicado quando a ele não pode ser imputada qualquer desídia, como
ocorre no caso dos autos, em que, de fato, o exequente diligenciou por
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diversas  vezes  na  busca  da  satisfação  do  crédito,  vindo  a  tomar
conhecimento  acerca  da  existência  de  grupo  econômico  em  ínterim
posterior (fls. 60/93).

Diante de tal peculiaridade, delineada no almanaque processual, não há
que  se  falar  em  estagnação  da  Fazenda  Pública  no  desempenho  do
direito de postular a citação dos corresponsáveis, que, por si só, bastaria
para afastar a alegação de prescrição intercorrente.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito
dos recursos repetitivos,  reconhece como imprescindível o descaso do
exequente  na condução do  processo,  para caracterização do instituto
processual supracitado, não bastando o mero transcurso do tempo, tal
como expõem os precedentes:

(...)

Por oportuno, trago à baila recentíssimo julgado, proferido pela Quarta
Câmara  Especializada  Cível  deste  Egrégio  Tribunal,  de  relatoria  do
Exmo. Des. Frederico Martinho Nóbrega Coutinho,  em caso análogo,
nos autos de Ação de Execução ajuizada contra o mesmo polo passivo,
Ouro Branco Praia Hotel S/A:

“APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FORÇADA.  DÉBITO  ORIUNDO  DE
CUSTAS  PROCESSUAIS  INADIMPLIDAS.  EXTINÇÃO  COM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  RECONHECIMENTO  DA
PRESCRIÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DO  ENTE  ESTATAL.  DESÍDIA
DO  EXEQUENTE.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  INOCORRÊNCIA.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  DE  ORIGEM.
PROVIMENTO. - A ocorrência da prescrição intercorrente exige, além
do transcurso do lapso temporal, a desídia por parte do credor no que se
refere  à adoção das providências  necessárias  ao impulsionamento do
processo. - Não caracterizado o comportamento desidioso do exequente,
é  dizer,  que  tenha  deixado  de  promover,  no  decorrer  da  marcha
processual, diligência que lhe competia, deve ser afastada a prescrição
e,  por  conseguinte,  anulada a  sentença e  determinado o  retorno dos
autos ao juízo de origem, a fim de seguir o seu regular processamento.”
(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00359906520068152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES.
FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j.  em  10-10-
2017) 

(...)

Cumpre ressaltar, ainda, que a prescrição visa punir a inércia do titular
da  pretensão  que  deixou  de  exercê-la  no  tempo  oportuno.  Contudo,
convém admitir que seu prazo flui a partir do momento em que o titular
adquire o direito de reivindicar. É a consagração do princípio da actio
nata,  segundo o qual  é inexigível  cobrar do exequente  que postule  o
redirecionamento da execução fiscal aos corresponsáveis antes de ser
constatada  a  dissolução  irregular  da  devedora  principal  ou  in  casu¸
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antes da ciência acerca da existência de grupo econômico, a ensejar a
responsabilidade tributária dos integrantes nos termos do art.  124 do
CTN.

Nessa linha de raciocínio, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  VIOLAÇÃO  AOS
ARTS.  165,  458,  E  535  DO  CPC/1973 NÃO  CONFIGURADA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  CURSO  DE
FORMAÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS
DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EVENTO LESIVO.
TEORIA  DA  ACTIO  NATA.  NECESSIDADE  DE  REEXAME  DE
PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  1.  A  solução
integral da controvérsia, com fundamento suficiente, redigida de forma
clara, não caracteriza ofensa aos  arts.  165,  458, e  535 do Código de
Processo Civil/1973.  2.  Consoante  entendimento sedimentado no STJ,
não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão
que  é  reflexo  do  pedido  na  exordial.  O  pleito  inicial  deve  ser
interpretado  em  consonância  com  a  pretensão  deduzida  na  exordial
como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da
interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
extra petita. 3. O STJ possui entendimento de que, em relação ao termo
inicial da prescrição, deve ser observada a teoria da actio nata, em sua
feição subjetiva, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir
do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. 4. Para
modificar  o  entendimento  firmado  no  acórdão  recorrido  quanto  à
ausência  de  início  do  curso  do  prazo  prescricional,  seria  necessário
exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda
incursão no contexto fático-probatório dos autos,  vedada em Recurso
Especial, conforme Súmula nº 7/STJ. 5. Recurso Especial não provido.”
(STJ; REsp 1.693.611; Proc. 2017/0159542-1; SP; Segunda Turma; Rel.
Min. Herman Benjamin; Julg. 16/11/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2678) 

(...)

Esse  também  é  o  posicionamento  do  Tribunal  de  Justiça  Gaúcho  e
Mineiro, em recentíssimos julgados, cujas ementas seguem transcritas:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
REDIRECIONAMENTO  DO  FEITO.  TEORIA  DA  ACTIO  NATA.
PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O termo
inicial do prazo prescricional em relação ao presidente, aos liquidantes
e aos membros do conselho da associação em questão é do conhecimento
da dissolução irregular da entidade associativa ou da ausência de bens
da pessoa jurídica. Aplicação do princípio da actio nata. Desde então, o
credor jamais se quedou inerte na persecução do seu crédito. Ademais, a
interrupção  da  prescrição  de  um  dos  devedores  irradia  efeitos  em
relação  aos  demais.  Inteligência  do  art.  124,  III,  c/c  o  art.  174,
parágrafo único, ambos do CTN. Ausência de prescrição intercorrente.
Prosseguimento  da  execução.  Apelo  provido.”  (TJRS;  AC  0303921-
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88.2017.8.21.7000; Não-Me-Toque; Primeira Câmara Cível;  Rel.  Des.
Newton Luís Medeiros Fabrício; Julg. 22/11/2017; DJERS 18/12/2017)

(...)

Assim,  considerando  o  pedido  do  ente  municipal  de  inclusão  dos
corresponsáveis no polo passivo da execução em 28.04.2014 (fls. 60/64),
não há que se falar em prescrição intercorrente do redirecionamento da
execução. Ora, se a "jurisprudência do STJ é no sentido de que o termo
inicial  da prescrição é o momento da ocorrência da lesão ao direito,
consagração  do  princípio  universal  da  actio  nata"  (AgRg  no  REsp
1100907/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 18/09/2009), resta claro que, na
especificidade  da  conjuntura  examinada,  não  nasceu  lesão  para  a
Fazenda  Municipal  enquanto  desconhecia  a  formação  de  grupo
econômico envolvendo a empresa executada.

Portanto, faz-se imperioso o retorno dos autos à origem para que o feito
prossiga seu trâmite regular.

Com essas considerações,  REJEITO A PRELIMINAR suscitada e, no
mérito, PROVEJO  O  RECURSO  APELATÓRIO,  para  cassar  a
sentença de fls. 127/130, determinando, por conseguinte, o retorno dos
autos  ao  Juízo  a  quo,  com o  escopo de  que  seja  concedido  regular
processamento do feito executivo fiscal.”

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à apreciação da questão posta
em juízo, tendo sido o caso dos autos analisado, de modo suficiente, o que levou este órgão julgador
à reforma do julgado e consequente retorno dos autos ao primeiro grau, em face da inexistência de
prescrição intercorrente.

Na realidade, a empresa insurgente apenas revela seu inconformismo com o
resultado da decisão que lhe foi desfavorável, com vistas à obtenção da modificação da decisão
combatida, o que se mostra inviável, ainda que para fins de prequestionamento, conforme já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“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
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extraordinário,  não  podem  ser  acolhidos  se  ausente  omissão,
contradição  ou  obscuridade  no  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.”
(EDcl  no  MS  11.766/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 11/11/2015)

Cumpre  destacar,  ainda,  que  a  decisão  objurgada  encontra-se  bastante
fundamentada, tendo se utilizado de toda a legislação e entendimento jurisprudencial essencial ao
deslinde da controvérsia. 

Além do mais, importante frisar que  “o  juiz não está obrigado a responder
todas  as  alegações  das  partes,  quando  já  tenha  encontrado  motivo  suficiente  para  fundar  a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos.”.1

Registro, ainda, ser desnecessário o prequestionamento explícito para fins de
interposição de futuros recursos no âmbito do STJ e/ou STF, pois, segundo o art. 1.025, do novo
CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Vejamos o recente entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  DE
TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.  SUSPENSÃO
DO  PROCESSO  POR  PREJUDICIALIDADE  EXTERNA.
OBRIGATORIEDADE.  INEXISTÊNCIA.  RECURSO IMPROVIDO.1.  A
negativa de prestação jurisdicional caracteriza-se pela recusa do juiz,
mesmo  após  provocado  por  meio  de  embargos  de  declaração,  em
decidir  todas  as  questões  submetidas  ao  seu  julgamento,  com
fundamentação dotada de clareza, coerência lógica entre premissas e
conclusões e profundidade suficiente a amparar o resultado, revelando-
se  desnecessário,  contudo,  a  manifestação  judicial  sobre  todos  os
argumentos  declinados  pelas  partes.2.  Esta  Corte  Superior  possui
entendimento  no  sentido  de  que  a  suspensão  do  processo  ante  a
existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui
caráter obrigatório,  cabendo ao juízo local  aferir  a plausibilidade da
paralisação consoante as circunstâncias do caso.3. O recurso especial
(EREsp  1.420.632/ES)  interposto  contra  o  acórdão  na  origem  que
excluiu o ora agravante do polo ativo do feito executivo - apresentado,
no presente recurso especial,  como prejudicialidade externa capaz de
ensejar a suspensão do feito - transitou em julgado em 10 de novembro
de 2016. Desse modo, não mais existe sequer a prejudicialidade externa
alegada pelo recorrente para sustentar a paralisação do feito.
4. Agravo interno improvido.”(STJ - AgInt no REsp 1416941/ES, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado

1(RJTJSP 115/207, in Theotonio Negrão, CPC anotado, nota n. 17a ao art. 535)
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Com efeito,  resulta prejudicado o prequestionamento da matéria,  posto que,
mesmo para fins de acesso às instâncias superiores, o seu escopo possui liame com o preenchimento
de um dos pressupostos específicos, o que não restou configurado no caso concreto. 

Por  todo  o  exposto,  REJEITO  os  Embargos  de  Declaração,  porquanto
ausentes quaisquer vícios hábeis a ensejar o seu acolhimento.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento,  além do relator,  o  Exmo.  Des.  José Ricardo Porto,  o  Exmo.  Des.
Leandro  dos  Santos  e  o  Excelentíssimo  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  em
substituição a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente  à  sessão  a  representante  do  Ministério  Público,  Drª.  Janete  Maria

Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira  Câmara Cível  “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR
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