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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Processo nº 0001764-88.1993.815.2001)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
EMBARGANTE: Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora Silvana 

Simões de Lima e Silva
EMBARGADO: Comercial Cruz de Material de Construção Ltda
DEFENSORA: Maria Berenice Ribeiro Coutinho Paulo Neto

Processual  Civil  –  Embargos  de  declaração.  Rediscussão  de
matéria  já  apreciada.  Inexistência  de  ponto  ambíguo,  obscuro,
contraditório  ou  omisso.  Ausência  de  argumentos  capazes  de
infirmar os fundamentos da decisão embargada. Rejeição.

- Não  havendo  ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou
omissão,  a  serem  sanados,  rejeitam-se  os  embargos  de
declaração,  mormente  porque  as  questões  levantadas  apenas
demonstram  a  relutância  da  parte  em  instaurar  uma  nova
discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado da
Paraíba,  contra  a  decisão proferida  por  esta  Câmara (fs.  221/226),  via  da  qual,  à
unanimidade, negou-se provimento ao agravo interno interposto pelo Embargante.

Sustenta  que  o  acórdão  impugnado  foi  omisso  quanto  a
acontecimentos e datas trazidas no agravo.
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Assevera que o crédito foi inscrito na dívida ativa em 26/06/1992 e
que em março de 1993, houve a propositura da ação.

Enfatiza  que  o  corresponsável  Osvaldo  da  Cruz  compareceu
espontaneamente à execução em 13/15/1993, peticionando, através de advogado, fato
que, sob a ótica estatal, teria interrompido o lapso prescricional.

Diz  que  os  demais  executados  foram  citados  por  edital  em
16/04/2007 e não, em maio de 2009, como consta do acordão.

Pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos,  reestabelecendo,  por
consequência o curso da execução (fs. 229/233).

Contrarrazões  pela  manutenção  da  decisão  embargada  (fs.
240/242).

A Procuradoria-Geral  de  Justiça  não  manifestou-se  quanto  ao
mérito recursal (f. 253).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Os embargos não merecem acolhida.

Isso  porque,  depreende-se  das  razões  dos  embargos,  que  o
cerne da controvérsia  habita  no  desagrado do ora  embargante  com o deslinde do
processo, eis que, apesar de alegar a existência de vício, dita proposição não merece
consideração,  pois  os  argumentos  utilizados  para  tanto  se  limitam  a  repercutir  a
contenda de matéria já julgada.

Como é cediço, nos termos do art. 1.0231 do NCPC, a indicação
do ponto ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso no decisum objurgado é condição
sine qua non para que os embargos sejam conhecidos.

Da análise dos autos, entretanto, percebe-se que ao contrário do
que  alega  o  embargante,  os  fatos  e  as  datas  que  reconheceram o  fenômeno  da
prescrição,  foram  devidamente  analisados,  tanto  pela  decisão  monocrática  (fs.
196/199), quanto pelo acórdão, contra o qual se insurge.

Evitando-se tautologia desnecessária, transcreve-se fragmento do
acórdão que tratou do assunto (fs. 221/226):

[…]  “De  início,  registro  que  a  prescrição,  reconhecida  pelo  juízo  de
origem, não foi a intercorrente (art. 40 da Lei de Execução Fiscal), mas
a versada no art. 174 do CTN, donde se extrai a prescindibilidade de
intimação prévia  da Fazenda Pública,  para  pronunciar-se acerca

1NCPC – Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, 
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
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dessa  temática,  como deixa  claro  o  entendimento  do  STJ,  adiante
reproduzido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS INFRINGENTES DE ALÇADA.
INADMISSIBILIDADE DA MANDAMENTAL.  PRESCRIÇÃO.  INÉRCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.  DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO REPETITIVO. [...]  3. E,
quanto  à  alegação  de  cerceamento  de  defesa,  a  jurisprudência
desta  Corte  Superior,  firmada  em  sede  de  recurso  repetitivo,
decidiu que a prescrição, com base no art. 219, § 5o, do CPC/73,
pode ser decretada de ofício, independentemente de prévia oitiva
da  Fazenda  Pública.  4.  Agravo  interno  a  que  se  nega  provimento.
(Aglnt no RMS 50.271/SP, Rei. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARG
ADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado
em 04/08/2016, DJe 12/08/2016).

[…].

Especificamente  quanto  à  prescrição,  segundo  o  STJ,  nas  execuções
ajuizadas  antes  da  edição  da  LC  n.  118/2005,  a  interrupção  da
prescrição  só  ocorria  com a  citação  válida  da  parte  executada.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL.  RECURSO ORDINÁRIO.
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.  DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESPECIAL
EFICÁCIA  VINCULATIVA DO  ACÓRDÃO  PROFERIDO  NO  RECURSO
ESPECIAL  N.  1.100.156/RJ.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE
EVENTUAL CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. 1. A Primeira Seção desta
Corte,  ao  apreciar  o  REsp  999.901/RS  (Rei.  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, somente deve ser aplicada nos casos em que
esse despacho tenha ocorrido posteriormente à entrada  em vigor da
referida lei complementar. 2. Em execução fiscal, a prescrição  ocorrida
antes da propositura da ação # prescrição plena # pode ser decretada
de ofício,  com base no art.  219,  § 5o,  do Código de Processo  Civil,
independentemente  da  prévia  ouvida  da  Fazenda  Pública.  Orientação
firmada no julgamento do REsp 1.100.156/RJ (Ia Seção, Rei. Min. Teori
Albino Zavascki, DJe de 18.6.2009 # recurso submetido à sistemática
prevista no art.  543-C do CPC).  3.  Nos termos da Súmula 106/STJ,
"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".  Contudo,  no
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caso,  depreende-se  dos  autos  que  não  há  nenhum  elemento  que
comprove a inércia do Poder Judiciário, no que se refere à ausência de
citação. Ressalte-se que a via eleita não admite a dilação probatória. 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no RMS 43.204/SP, Rei.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 07/11/2013, DJe 18/11/2013).

Na espécie, a execução foi proposta em 1993, mas  a citação só foi
efetivada em maio/2009 (f. 129), além do prazo qüinqüenal previsto no
art. 174 do CTN.

Frise-se que,  de forma diferente do que foi  veiculado pelo Estado, a
folha  do  processo  indicada  no  agravo  interno,  que  comprovaria  o
comparecimento espontâneo do executado, é, na realidade, a certidão
do oficial de justiça atestando que  não  conseguiu encontrar o réu (f.
05/05v).

Como já registrado acima, o réu só foi citado, por edital, no ano de 2009
(f. 128/129).

Nesse panorama fático, está indiscutivelmente caracterizada a prescrição.

Além disso, é inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Isso porque se observa nos autos que o Judiciário movimentou o processo em
tempo,  não  se  podendo  imputar-lhe,  com  exclusividade,  a  demora  na
realização da citação.

A realização do ato citatório, depois de mais de quinze anos de propositura da
demanda, revela desídia, desleixo e incúria do Estado da Paraíba na condução
do  feito,  mostrando-se  desarrazoada  a  invocação  do  verbete  sumular
106/STJ, para fins de transferência de sua culpa ao Judiciário, como forma de
obstaculizar a ocorrência da prescrição.

Diante das considerações expendidas,  nego provimento ao  recurso  para
manter incólume a decisão recorrida.” […]. (sic). (destaques originais).

Como  se  vê,  em  que  pesem  os  argumentos  expendidos  pelo
embargante, tenho que verdadeiramente inexiste qualquer vício a ser sanado pela via
eleita, eis que sua pretensão tropeça na própria essência do incidente de declaração
em análise, sendo manifesta sua imprestabilidade como via para reformar julgado que
deixou evidente as suas razões de decidir. E mais, o simples desagrado com o teor do
decisum que lhe foi desfavorável, não é argumento apto a ensejar uma nova análise
meritória.

Da análise da citada decisão, vê-se que os presentes embargos
não  têm  como  prosperar,  pois  o  recorrente  não  apontou  qualquer  contradição,
limitando-se,  na  verdade,  em  rediscutir  matéria  já  julgada,  o  que  não  atende  aos
requisitos dos embargos de declaração.

Nesse  contexto,  afigura-se  desarrazoada  a  alusão  de  vício  no
julgado, eis que o acórdão apreciou o núcleo das questões discutidas no curso da lide
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e decidiu com base em fundamentos suficientes para tanto, espelhando motivações
para o entendimento assumido, não se apresentando duvidoso nas suas premissas e
conclusões, nem obscuro ou omisso acerca de tema relevante.

Destarte,  inexistindo  vícios  no  v.  aresto,  as  alegações  do
embargante não têm o condão de provocar a alteração do julgado.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.

É o voto.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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