
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0021769-67.2005.815.0011 -  1ª  Vara da Fazenda de
Campina Grande
RELATOR   :  João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
Embargante : Estado da Paraíba por sua procuradora Jaqueline Lopes de Alencar
Embargado : Securitas Comércio e Representações Ltda
Defensor : Alberto Jorge Dantas Sales

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os  embargos  declaratórios  têm  a  finalidade  de  esclarecer  pontos  omissos,
obscuros ou contraditórios existentes na decisão, não servindo para reexame de
matéria decidida.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
nominados.  

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado,  por unanimidade,  em rejeitar os Embargos,  nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios opostos  pelo Estado  da
Paraíba  contra Acórdão de fls. 152/156 proferido nos autos em tela, alegando omissão no
julgado. 

Na  decisão  embargada,  esta  Egrégia  Terceira  Câmara  negou
provimento ao Agravo Interno manejado pelo Estado da Paraíba às fls. 134/138, mantendo
incólume a  Decisão Monocrática  desta  relatoria  que,  negou provimento ao recurso de
apelação, nos moldes do art. 932 do NCPC e da Súmula 568 do STJ, considerando a
jurisprudência  pacífica  daquela  corte  sobre  a  matéria,  mantendo  a  sentença  que
reconhecendo a prescrição intercorrente  do crédito fiscal executado, com fulcro no art. 174
do CTN c/c art. 40, parágrafo 4, da Lei 6.830 extinguiu o processo com resolução de mérito,
nos termos do art. 269, IV, do CPC. . 

Inconformado, o apelante ora embargante aduz omissão no julgado,
porquanto teria deixado de observar que não cumprimento integral do art. 40 da LEF.

Contrarrazões pelo embargado à fl. 167. 
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É o relatório.  Voto.

Cuidam-se  os  autos  de  execução  fiscal  ajuizada  pela Fazenda
Estadual em face de Securitas Comércio e Representações Ltda para a cobrança de débito
fiscal.

Esta relatoria em decisão monocrática,  nos moldes do art.  932 do
NCPC e da Súmula 568 do STJ, considerando a jurisprudência pacífica daquela corte sobre a
matéria,  negou provimento a apelação cível,  mantendo a sentença do Juízo  a quo   que,
reconhecendo a prescrição intercorrente  do crédito fiscal executado, com fulcro no art. 174
do CTN c/c art. 40, parágrafo 4, da Lei 6.830 extinguiu o processo com resolução de mérito,
nos termos do art. 269, IV, do CPC. 

Inconformado,  o banco promovido interpôs  Agravo Interno,  tendo
esta  Egrégia  Terceira  Câmara  mantido  a  decisão  agravada  em  todos  os  seus  termos.
(Acórdão de fls. 152/156)

Contra  o  referido  acórdão  o  embargante  se  insurge,  alegando
omissão no julgado, porquanto teria deixado de observar que não foi seguido o determinado
no art. 40 da LEF, antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem. 

Os embargos de declaração têm a finalidade específica de sanar erro
material,  omissões,  contradições  ou  obscuridades  no  julgado  que,  de  alguma  forma,
prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão judicial. 

A omissão,  em  primeira  análise,  representa  a  parte  da  decisão
embargada que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema
relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. 

A partir dessa definição, vê-se que a decisão não apresenta omissão,
pois  todos  os  pontos  relevantes  para  o  deslinde  da  causa  foram observados,  destacando
inclusive que a atual jurisprudência do STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no
art. 40 da LEF. Veja-se excertos: 

“Ora,  como  bem  restou  consignado  na  decisão  agravada,  a  atual
jurisprudência do STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art.
40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição
intercorrente  sem  oitiva  prévia  da  Fazenda  Pública  quando  esta,  no
recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o
prejuízo suportado.

Veja-se:

(…)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO
DO  FEITO.  DESPACHO.  PRESCINDIBILIDADE.   OITIVA  DA  FAZENDA.
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  CAUSAS  SUSPENSIVAS  OU
INTERRUPTIVAS.  PRINCÍPIOS  DA  CELERIDADE  PROCESSUAL  E  DA
INSTRUMENTALIDADE  DAS  FORMAS.  NULIDADE  SUPRIDA  ANTE
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
INÉRCIA  DA  FAZENDA  PÚBLICA.  SÚMULA  7  DO  STJ.  1.  É  firme  a
jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  de  que,  em  sede  de  execução  fiscal,  é
despicienda a  intimação pessoal  da  Fazenda  Pública  acerca  da  suspensão do
processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois
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este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme
dispõe a Súmula 314/STJ. 2. Há entendimento nesta Corte Superior no sentido de
que, uma vez registrado pelo Tribunal de origem que o exequente, no recurso de
apelação, não demonstrou a existência de causa suspensiva ou interruptiva que
impedisse o reconhecimento da prescrição, não deve ser reconhecida a nulidade
da decisão recorrida, em atenção aos princípios da celeridade processual e da
instrumentalidade das  formas.  3.  A jurisprudência  desta  Corte  reconhece  que
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na
execução fiscal, não bastando o mero lapso temporal. 4. Se a conclusão da Corte
a quo foi no sentido de que a prescrição ocorreu por culpa exclusiva do exequente,
que não conseguiu em tempo razoável promover o regular andamento do feito com
a realização de diligência simples, no sentido de localizar a empresa executada ou
bens  aptos  à  penhora,  conclusão  em  sentido  contrário  é  inviável  em  recurso
especial, por demandar reexame da seara fático-probatória dos autos, conforme
destacou o precedente acima citado, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp  540.259/RJ,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  07/10/2014,  DJe
14/10/2014)

E no caso dos autos, a Fazenda Pública não demonstrou, nas razões da
apelação cível, a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou
interrupção do prazo prescricional. 

Dessa  forma,  diante  da  ausência  de  comprovação  de  efetivo  prejuízo
decorrente da prolação da sentença sem sua oitiva, estava a apelação em
confronto  com  a  jurisprudência  dominante  sobre  o  tema,  pelo  que
merecia  julgamento monocrático,  a  teor  da  Súmula  568  do  STJ: “O
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema”.”

Pois bem. O que se verifica, na verdade, é que o embargante não se
conformou  com  a  decisão  que  não  conheceu  do  apelo  e,  para  tanto,  lançou  mão  dos
declaratórios de maneira totalmente infundada.

Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de  Albuquerque  –  Presidente.  Presentes  ainda  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista
Barbosa, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)
(Relator), a Exma. Senhora Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior,
Procurador de Justiça. 

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

 João Batista Barbosa 
Relator - Juiz convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  0021769-67.2005.815.0011 

Vistos, etc., 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 12 de março de 2018.

 João Batista Barbosa 
Relator - Juiz convocado
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