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ACÓRDÃO
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    Ademar Azevedo Régis

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  CONTRADIÇÃO. 
INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  DE  IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA COM RELAÇÃO AO ICMS COM BASE EM 
DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECE 
O BENEFÍCIO QUANTO AO ISS EM OUTRO PROCESSO. 
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. 

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

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Hospital Samaritano em 

face  da  decisão  colegiada  de  fls.  75/77  verso,  que  negou provimento  ao  Agravo  de 

Instrumento,  nos  autos  da ação de  execução  fiscal  proposta  pelo  Município  de  João 

Pessoa. 

Em suas razões, o Município alega contradição no julgado,  ao asseverar 

que:  “o  voto  do  Douto  Desembargador  Relator  reconhece  que  a  agravante  arguiu  a  

ocorrência da coisa julgada em relação a  imunidade tributária contudo conclui que esta  

não se aplicaria ao caso em análise e que a exceção de pré-executividade manejada não
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trouxe em suas razões qualquer matéria de ordem pública cognoscível de ofício para  

negar provimento ao agravo.” (fls. 84).

Ademais, aduz que “também existe contradição no ponto em que o Acórdão  

afirma  que  o  fato  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  ter  reconhecido  a  Imunidade  

Tributária do Hospital em relação ao ISS não implica em extensão da imunidade tributária  

relativa ao IPTU” (fls. 85), uma vez que “a imunidade reconhecida pelo TJPB tem por  

fundamento o artigo 150, VI, c, da Constituição Federal, que impede a União, Estados e  

Municípios de instituírem impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das entidades  

assistenciais.” (fls. 85)

Outrossim, requer a manifestação expressa sobre os artigos 467 e 468 do 

CPC; 9, IV do CTN e 150, VI, c, da Constituição Federal.

Ao final,  requereu seja  dado efeito  modificativo  para  reformar a  decisão, 

“dando provimento ao Agravo de Instrumento para o fim de extinguir a Execução Fiscal  

n.º 200.2003.801.424-3, com fulcro na imunidade tributária reconhecida por este Tribunal,  

ou, alternativamente, que se manifeste expressamente sobre os  dispositivos apontados 

para fins de prequestionamento.” (fls. 86)

Foram  ofertadas  contrarrazões,  às  fls.  91/94  verso,  pela  rejeição  dos 

embargos.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que tempestivo e adequado.

 

Dispensado o preparo por força do art. 536 do CPC. 
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De início,  cumpre mencionar  que,  segundo o rol  taxativo  do art.  535 do 

Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis quando houver no 

decisório vergastado obscuridade, contradição ou omissão.

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  alguns 

desses pressupostos, de sorte que inexistindo a sua rejeição é medida que se impõe.

Assim, como os aclaratórios visam afastar da decisão qualquer  omissão 
necessária  à  solução  da  lide,  não  permitindo  a  obscuridade acaso  identificada  e 

extinguindo  qualquer  contradição entre  a  premissa  argumentada  e  a  conclusão, 

inocorrendo qualquer desses requisitos, impõe-se, repita-se, seu desacolhimento. Neste 

sentido:

“(...) Deveras, é cediço que inocorrentes as hipóteses de omissão,  
contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar  
o inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reformar o  
decisum no que pertine à aplicação da teoria do fato consumado  
na  hipótese  de  matrícula  de  estudantes  de  ensino  médio  e 
fundamental,  filhos  e  dependentes  de  oficial  da  Marinha,  
transferido ex officio, o que é inviável de ser revisado em sede de  
embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no  
artigo 535 do CPC. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados.” 1 

(Destaquei)
“A  tarefa  do  tribunal  nos  EDcl  é  a  de  suprir  a  omissão  
apontada  ou  de  dissipar  a  dúvida,  obscuridade  ou 
contradição  existente  no  acórdão.  Não  é  sua  função  
responder a consulta ou questionário sobre meros pontos de  
fato” (RTJ 103/269).

No caso, o recurso em apreço não merece prosperar.

Isso porque não se vislumbra qualquer contradição no acórdão embargado, 

conforme se pode observar na transcrição que segue:

“ A decisão interlocutória não merece reparo.
Com  efeito,  o  magistrado  a  quo rejeitou  a  exceção  de  pré-
executividade pelos seguintes fundamentos, que passo a adotar,  
in verbis:

1EDcl  no  REsp 734.450/RJ,  Rel.  Ministro   LUIZ FUX,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em 28.03.2006,  DJ  
10.04.2006 p. 143.
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“In casu, o executado sustenta que faz jus ao benefício fiscal da  
imunidade  tributária,  visto  que  exerce  atividade  sem  fins  
lucrativos, e tem como finalidade a assistência na área de saúde,  
devendo  ser  enquadrada  nos  termos  do  art.  195,  §7.º  da 
Constituição Federal.
Entretanto,  o  art.  195,  §7.º  da  CRFB,  numa  interpretação  
extensiva  da  Constituição,  determina  a  imunidade  tributária  
quanto  as  contribuições  sociais,  e  o  objetivo  do  presente 
processo, é o IPTU – imposto predial e territorial urbano, ficando,  
assim, prejudicado o pedido nesse ponto.
A  parte  executada  defende  ainda  a  aplicação  da  imunidade  
recíproca do art. 150, VI, “C”. Ocorre que, para a concessão de tal  
benesse  fiscal,  é  necessário  atender  os  requisitos  legais,  e  o  
hospital não se desincumbiu do ônus probatório.
Registre-se, nesse sentido, o art. 333, do CPC:
Art. 333. O ônus probatório incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito” (…)
Frise-se  que  a  Constituição  da  República  assegura  imunidade  
tributária às entidades beneficentes sem fins lucrativos, no que se  
refere à instituição de impostos incidentes sobre o patrimônio, a  
renda  ou  serviços  relacionados  às  suas  finalidades  essenciais,  
desde que sejam cumpridos os requisitos contidos no art. 14 do  
CTN. Da análise dos autos, verifica-se que o excipiente não juntou  
sequer  o  seu  estatuto  social,  e  também  não  preencheu  as  
condições exigíveis do art. 14 do CTN, devendo, assim, a matéria  
ser analisada por meio de embargos à execução, que possui uma 
instrução probatória maior.
Faz-se necessário frisar que a matéria afeta ao presente incidente  
não pode ser levantada através de exceção de pré-executividade,  
posto  que  se  faz  necessário  o  apensamento  do  processo 
anulatório e outros documentos plausíveis,  o que é reconhecido  
como  dilação  probatória,  impossível  através  deste  meio  de 
defesa.
Ademais, ressalte-se que a Certidão de Dívida Ativa, na qualidade  
de documento público,  goza de presunção juris  tantum, que só  
pode ser  elidida com evidente  prova em contrário,  que não foi  
produzida no caso vertente”. (fls. 37)

Com efeito,  a  jurisprudência  do Superior  Tribunal  de Justiça já  
firmou  entendimento  segundo  o  qual  “a  exceção  de  pré-
executividade  somente  é  cabível  nas  hipóteses  em  que  for  
desnecessária maior dilação probatória”, o que não é o caso dos  
autos. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 
DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE 
DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  
83/STJ.  REEXAME  DE  CONTEÚDO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.  
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido  
analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. 2.  
A  exceção  de  pré-executividade  somente  é  cabível  nas 
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hipóteses em que for desnecessária maior dilação probatória.  
Precedentes.  Incidência  da  Súmula  n.  83/STJ.  3.  O  recurso  
especial  não  comporta  o  exame  de  questões  que  impliquem 
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7  
do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não  
ser  hipótese  de  cabimento  da  exceção  de  pré-executividade,  
tendo em vista que o caso dos autos demandaria ampla dilação  
probatória. Para alterar esse entendimento, seria imprescindível o  
reexame das provas contidas no processo, o que é vedado em 
recurso especial. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.  
(AgRg no AREsp 214600 / SP, Rel.: Ministro ANTONIO CARLOS 
FERREIRA, D.J.: 19/08/2014) (destaque nosso)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE.  NATUREZA  DO  QUESTIONAMENTO.  
NECESSIDADE DE DILAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ.  
1. Acórdão recorrido que se alinha com a jurisprudência do 
STJ  no  sentido  de  que  não  é  cabível  a  exceção  de  pré-
executividade  quando  necessária  mais  ampla  discussão  e  
dilação probatória. Precedentes.  2.  Recurso especial  que traz 
questionamento  acerca  dos  requisitos  do  título,  que  demanda  
reexame  de  matéria  fática  da  lide,  o  que  encontra  óbice  na  
Súmula 7 do STJ. 3. Pretensão relativa à incompatibilidade de rito  
entre execução e busca e apreensão já atendida pelas instâncias  
ordinárias.  Falta  de  interesse  de  recorrer,  no  ponto.  4.  Agravo  
regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 293837 /  
PA,  Rel.:  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  T-4  –  Quarta  
Turma, D.J.: 21/11/2013)

Finalmente, é de se esclarecer que o fato de ter o Tribunal  de  
Justiça  da  Paraíba  reconhecido  a  imunidade  com  relação  a 
cobrança do ISS – Imposto sobre serviço de qualquer natureza,  
no  acórdão  emanado  do  processo  n.º  200.2003.030.512-8/001,  
proferido pela Dra. Maria das Graças Moraes Guedes, não implica  
extensão  da  imunidade  tributária  relativa  ao  IPTU  –  Imposto  
Predial e Territorial Urbano, que tem outra natureza.
Assim, não tendo o agravante demonstrado qualquer das matérias  
passíveis  de  serem  analisadas  em  sede  de  exceção  de  pré-
executividade, impõe-se a manutenção da decisão guerreada.
Por essas razões,  nego provimento ao Agravo de Instrumento.”  
(fls. 76/77)

Posto isso,  deve-se concluir  pela impropriedade dos argumentos trazidos 

pela parte  embargante,  por  não existirem pontos contraditórios a serem corrigidos no 

acórdão impugnado.

Sobre o tema, destacamos o posicionamento a seguir:
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“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  Omissão.  Inexistência.  
Rediscussão da matéria já confrontada. Meio escolhido impróprio.  
Prequestionamento. Rejeição dos aclaratórios. - Não se admitem 
embargos  declaratórios  com  propósito  claramente 
modificativo, no flagrante intuito de ver reapreciada a matéria  
já decidida, sem, contudo, revelar a existência de qualquer  
omissão, obscuridade ou contradição do decisum, capaz de  
mudar  o  julgamento.  -  Ainda  que  para  fim  de 
prequestionamento,  deve estar  presente ao menos um dos 
três requisitos enseadores dos embargos de declaração.”2

Outrossim,  verifica-se  que  o  prequestionamento  explícito  para  fins  de 

interposição  de  futuros  recursos  no  âmbito  do  STJ  e/ou  STF,  segundo  entendimento 

jurisprudencial, é desnecessário, pois basta que a matéria aduzida no recurso especial  

tenha  sido  objeto  de  manifestação  pelo  Tribunal  a  quo,  sem  que  seja  essencial  o 

pronunciamento específico sobre os dispositivos legais correspondentes. Vejamos: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  OFENSA  AO 
ART.  535  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO  
CONFIGURADA.  PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO.  
DESNECESSIDADE.  PENSÃO  POR  MORTE.  LEI  ESTADUAL 
N.º  7.551/77  E  LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N.º  43/02.  
ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO  ART.  6.º  DA  LEI  DE 
INTRODUÇÃO  AO  CÓDIGO  CIVIL.  ANÁLISE  REFLEXA  DA 
LEGISLAÇÃO  LOCAL.  SÚMULA  N.º  280  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL.
1.  Os  embargos  de  declaração  destinam-se  a  suprir  omissão,  
afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado,  
sendo certo que é desnecessário o prequestionamento explícito a  
fim  de  viabilizar  o  acesso  a  esta  Corte  Superior  de  Justiça,  
bastando que a matéria aduzida no recurso especial tenha sido  
objeto  de  manifestação  pelo  Tribunal  a  quo,  sem  que  seja  
necessário  o  pronunciamento  específico  sobre  os  dispositivos  
legais correspondentes.
2. Para se aferir eventual violação do art. 6.º da Lei de Introdução  
ao  Código  Civil,  é  imprescindível  o  percuciente  exame  da  Lei  
Estadual n.º 7.551/77 e, principalmente, a análise dos efeitos da 
Lei  Complementar  Estadual  n.º  43/02,  norma que restringiu  os  
direitos do beneficiário, o que é inviável na via especial, a teor do  
entendimento sufragado na Súmula n.º 280 do Supremo Tribunal  
Federal.
3. Agravo regimental desprovido.3

Diante do exposto, não merece acolhimento a súplica manejada, uma vez 
2 TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL  
SOARES MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
3 AgRg no Ag 1266387/PE, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 10/05/2010.
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que objetiva rediscutir os fundamentos da decisão já analisada neste caderno.

Posto isso, REJEITO os presentes embargos de declaração. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do  julgamento,  além deste  relator  (com jurisdição  limitada),  o  Exmº.  Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de  
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J07/J11
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