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QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0078842-94.2012.815.2001
Origem : 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargante : Estado da Paraíba
Advogada : Alessandra Ferreira Aragão
Embargado : Município de Lastro
Advogado     : Rafael Lucena Evangelista de Brito

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
ARRECADAÇÃO  DO  ICMS  - IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO  DE  MERCADORIAS  E  SERVIÇOS.
REPASSE  AOS  MUNICÍPIOS.  INTELIGÊNCIA DO
ART.  158,  IV,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  DEDUÇÃO  DOS
INCENTIVOS  FISCAIS.  RESTITUIÇÃO  DOS
VALORES  NÃO  REPASSADOS,  REFERENTES  AO
QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.  DETERMINAÇÃO. ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO  NO  JULGADO.  VÍCIO  NÃO
CARACTERIZADO.  CLAREZA  E  PRECISÃO  NO
TEOR  DO  DECISUM  HOSTILIZADO.   MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA. FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
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VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
DO ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e,
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente, a sua rejeição é medida cogente.

-   Ainda  que  para  fins  de  prequestionamento,  os
embargos de declaração só podem ser admitidos se
detectado na decisão algum dos vícios enumerados
no artigo 535, do Código de Processo Civil, situação
na verificada no caso.

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum  combatido,  deve  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração.

O  Estado  da  Paraíba interpôs  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO, fls.  404/418,  contra  decisão de  fls.  389/402,  que deu provimento
parcial à  Remessa Oficial e  Apelação, apenas para reduzir o valor dos honorários
advocatícios fixados na instância de origem, para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil
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reais).

Em  suas  razões,  o  recorrente  alega,  em  suma,  a
ocorrência de omissão na decisão vergastada, sob alegação de que somente é cabível
o  repasse  do  ICMS  -  Imposto  Sobre  Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços  aos
Municípios, do valor efetivamente arrecadado, segundo o disposto no art. 158, IV, da
Constituição Federal, “ou seja, não se deve repassar aos Municípios quota-parte de
um  valor  que  não  foi  arrecadado”,  fl.  406.  Requer,  por  fim,  o  acolhimento  dos
aclaratórios, e como consequência, ser modificada a decisão combatida.

Contrarrazões  não  ofertadas  pelo  Município  de
Lastro, conforme certidão de fl. 422.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Para  a  solução  da  controvérsia  persistente  nos
presentes autos,  é importante considerar,  de início,  que cada recurso previsto em
nosso  ordenamento  jurídico  possui  um  objetivo  específico,  sendo  certo  que  os
embargos de declaração se prestam a viabilizar, dentro da mesma relação processual,
a impugnação de qualquer decisão judicial eivada de obscuridade, contradição ou
omissão. Então, caso não haja na manifestação judicial embargada essas espécies de
defeitos de forma, não há que se fazer uso deste recurso.

Nesse  norte,  verifica-se,  na  verdade,  que  o
embargante não se conformou com a fundamentação contrária da decisão em relação
às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios de maneira totalmente
infundada, sob a alcunha de omissão, tentando, tão somente, rediscutir o feito.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, sobre o
tema, já decretou:
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Consoante dispõe o art. 535 do Código de Processo
Civil,  destinam-se  os  embargos  de  declaração  a
expungir  do  julgado  omissões,  obscuridades  ou
contradições,  não  se  caracterizando  via  própria  à
rediscussão do mérito da causa. (Edcl no AgRg no
AgRg  no  Ag  462597/RJ,  Relator:  Ministro  Castro
Filho, 3ª Turma, DJU de 20/11/2006, p. 299).

Nesse  sentido,  pertinente  colacionar  também  o
entendimento do Tribunal de Justiça Catarinense:

Os embargos de declaração não servem para obrigar
o  juiz  a  renovar  ou  reforçar  a  fundamentação  do
decisório, nem para reexaminar a matéria de mérito e
nem se  prestam para  explicitar  dispositivos  legais,
quando  o  magistrado  já  tenha  encontrado
fundamento suficiente para embasar a sua decisão,
resolvendo a matéria controvertida. Cumpre à parte
que  dissente  dos  fundamentos  esposados  no
acórdão,  recorrer  à  via  recursal  adequada  e  não
utilizar os embargos declaratórios com a finalidade
de discutir o acerto da decisão. Ainda que para fins
de prequestionamento, não prescindem eles, para a
sua possibilidade jurídica, da ocorrência de um dos
seus  pressupostos:  omissão,  contradição  ou
obscuridade (Embargos  Declaratórios  no  Apelo
Cível  n.  º  2001.023592-7,  Rel.  Des.  Sérgio  Roberto
Baasch Luz, 2ª Câmara de Direito Comercial, julgado
em 11/09/2003) - negritei.

Examinando a situação, em testilha, infere-se que a
presente insurgência recursal é no sentido de omissão da decisão monocrática, no
tocante a repartição das receitas tributárias. Defende, o Estado da Paraíba, que os
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valores  a  serem  repassados  aos  Municípios  devem  ser  àqueles  efetivamente
arrecadados.

Tal alegação, contudo, possui o intento, claramente,
de  rediscutir  a  matéria,  pois,  analisando  o  decisum  embargado,  verifica-se  que  a
abordagem acerca do tema em debate foi clara e detida, tendo sido feito um exame
preciso sobre o tema.

Para melhor elucidação, calha transcrever o seguinte
excerto da decisão impugnada, fls. 394/398:

Quanto ao mérito, observa-se que a disposição do art.
158,  IV,  da  Constituição  Federal  garante  aos
municípios  a  repartição  das  receitas  tributárias,
vejamos:
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
(…)
IV  –  vinte  e  cinco  por  cento  do  produto  da
arrecadação do imposto do Estado sobre operações
relativas  à  circulação  de  mercadorias  e  sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação.
Destarte, pela ilação que se extrai do artigo, em foco,
o texto constitucional não faz referência a isenção do
citado  imposto  concedido  pelo  ente  público  à
iniciativa  privada,  motivo  pelo  qual,  entendo  não
merecer  reparo a decisão objurgada,  a  qual  deixou
consignado à fl. 270:
Percebe-se, destarte, que não há qualquer permissivo
legal  que  autorize  um  Ente  Público  a  utilizar
numerários de outra pessoa jurídica.
Convém  destacar  que  a  repartição  das  receitas
tributárias  propicia  o  pleno  exercício,  pelos  entes
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federados  contemplados  constitucionalmente,  das
capacidades  de  auto-governo  e  de  auto-
administração  e,  no  caso  dos  Municípios,  ainda
enaltece a autonomia municipal que se constitui em
um  dos  pilares  fundamentais  da  República
Federativa do Brasil.
Neste  diapasão,  entendo  não  merecer  respaldo  a
indignação do Estado,  pois  é  inadmissível  que este
disponha,  a  seu  talante,  da  parcela  do  ICMS
destinada ao ora autor,  violando,  portanto,  o  pacto
federativo. Improcede, também, data vênia, a tese de
que  o  repasse  dos  25%  (vinte  e  cinco  por  cento),
somente ocorra após a  arrecadação, haja vista que a
concessão  dos  incentivos  fiscais  em  face  de  ser
anterior à arrecadação, não tolhe qualquer direito do
Município. 
Saliente-se,  ainda,  quanto  ao  repasse de parcela  do
ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços devida aos municípios, o Supremo Tribunal
Federal, firmou entendimento no sentido de que não
é constitucional o desconto de parcela dos valores os
quais devem ser repassados a estes entes federados
por parte dos Estados.
Neste sentido, vejamos recente julgado:
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO  SOBRE  CIRCULAÇÃO  DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS -  ICMS.  AUSÊNCIA
DE  PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RETENÇÃO  DA  PARCELA  PERTENCENTE  AOS
MUNICÍPIOS  PELO  ESTADO.  PRECEDENTES.
AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA
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PROVIMENTO. (Ag.Reg. no Recurso Extraordinário
com  Agravo  664.844/Goiás.  Relatora:  Min.  Cármen
Lúcia.  Agravante:  Estado  de  Goiás.  Agravado:
Município de Pontalina. DJE 06/03/2012).
E,

CONSTITUCIONAL.  ICMS.  REPARTIÇÃO  DE
RENDAS  TRIBUTÁRIAS.  PRODEC.  PROGRAMA
DE  INCENTIVO  FISCAL DE  SANTA CATARINA.
RETENÇÃO,  PELO  ESTADO,  DE  PARTE  DA
PARCELA  PERTENCENTE  AOS  MUNICÍPIOS.
INCONSTITUCIONALIDADE. RE  DESPROVIDO.
I  -A parcela  do  imposto  estadual  sobre  operações
relativas  à  circulação  de  mercadorias  e  sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, a que se refere o
art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito
aos  Municípios.
II - O repasse da quota constitucionalmente devida
aos  Municípios  não  pode  sujeitar-se  à  condição
prevista em programa de benefício fiscal de âmbito
estadual.  III  -  Limitação  que  configura  indevida
interferência do Estado no sistema constitucional de
repartição  de  receitas  tributárias.  IV  -  Recurso
extraordinário  desprovido.  (STF.   Recurso
Extraordinário nº 572.762-RG/SC, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski.  DJ 5.9.2008) -destaquei
Verifica-se  parte  do  referido  julgado,  quando  o
Relator assim se expressou:
...Impressionam, ademais, os fundamentos em que se
apoiou o  acórdão  recorrido,  segundo os  quais  (fls.
76):  i)  “o  benefício  fiscal  previsto  na  lei  refere-se
exclusivamente à parte da arrecadação do ICMS que
cabe ao Poder Executivo”; e ii) “procede o argumento
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(…)  de  que  não  há  postergação  do  pagamento  do
ICMS, mas sim repasse do produto da arrecadação
aos agentes financeiros do FADESC (...)”. Essa última
sigla, esclareço, corresponde ao Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento  da  Empresa  Catarinense,  criado
pela Lei estadual 11.345/00.
(...)
Não merece acolhida, data venia, a alegação de que
o  direito  do  Município  estaria  condicionado  ao
efetivo  ingresso  do  tributo  no  erário  estadual,
porque  apenas  nesse  momento  é  que  passaria  a
existir como receita pública.
Ora,  mesmo  que  se  faça  transite  ao  largo  da
assertiva estampada no acórdão recorrido segundo
a qual “não há postergação do pagamento do ICMS,
mas  sim  repasse  do  produto  da  arrecadação  aos
agentes  financeiros  do  FADESC”  (fl.  76),  ainda
assim não assistiria razão ao recorrente.
É que, segundo a clássica lição de Aliomar Baleeiro,
receita pública ‘é a entrada que,  integrando-se no
patrimônio  público  sem  quaisquer  reservas,
condições  ou  correspondência  no  passivo,  vem
acrescer  o  seu  vulto,  como  elemento  novo  e
positivo’.
Isso é exatamente o que se ocorre com a parcela do
imposto a que se refere o art. 158, inciso IV, da Lei
Maior,  a qual não constitui receita do Estado, mas,
sim,  dos  Municípios,  ao  quais  pertencem de pleno
direito.
O citado mestre, em passagem de outra obra, melhor
esclarece  essa  afirmação  aparentemente  paradoxal,
visto tratar-se de imposto estadual, ao assentar que
‘no federalismo cooperativo, entes estatais podem ser
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beneficiários de rendas, relativas a tributos de alheia
competência.  Pode  haver  mesmo  hipótese  de  à
pessoa  competente  não  pertencer  o  produto  da
arrecadação de tributo próprio’.
É o caso da parcela do ICMS mencionada no art. 158,
IV,  da  Carta  Magna,  que,  embora  arrecadada  pelo
Estado, integra de jure o patrimônio do Município,
não podendo o ente maior dela dispor a seu talante,
sob  pena  de  grave  ofensa  ao  pacto  federativo,  de
resto, sanável,  mediante o emprego da ultima ratio
do  sistema,  qual  seja,  o  instituto  da  intervenção
federal, prevista, para tais hipóteses, no art. 34, V, b,
da Carta Magna.

Nessa ordem de ideias, entendo que não há que se
falar em omissão no referido julgado, pois, como bem ressaltado e transcrito acima, o
Estado da Paraíba não pode conceder incentivo fiscal sobre a cota-parte pertencente
aos Municípios.

Não destoa o entendimento recente deste Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
AÇÃO  ORDINÁRIA.  ARRECADAÇÃO  DO  ICMS.
REPASSE  AOS  MUNICÍPIOS.  INTELIGÊNCIA DO
ART.  158,  IV,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  DEDUÇÃO  DOS
INCENTIVOS  FISCAIS.  RESTITUIÇÃO  DOS
VALORES NÃO REPASSADOS. OBSERVÂNCIA DA
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  CORREÇÃO  DOS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  FIXADOS.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA  DAS  ALEGAÇÕES  RECURSAIS.
PRECEDENTES DO STF E DO INTELIGÊNCIA DO
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ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  SEGUIMENTO  NEGADO.  -  O  Supremo
Tribunal  Federal  firmou  entendimento  de  que  o
repasse  da  quota  constitucionalmente  devida  aos
Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista
em programa de benefício fiscal de âmbito estadual.
O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou em confronto  com súmula  ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal,  ou de Tribunal Superior
(art. 557, caput, do CPC). (TJPB, RO e AC nº 0020817-
25.2011.815.2001,  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos,
Julgado em 25/02/2015).

Vê-se, portanto, ter sido nítida a decisão combatida,
inexistindo qualquer irregularidade concernente ao pleito de subsistir  omissão no
referido julgado, tendo este apenas acolhido posicionamento diverso do sustentado
pela parte inconformada.

Assim, repiso, se a parte dissente dos fundamentos
narrados no  decisum combatido deve valer-se do recurso adequado para impugná-
los, não se prestando os embargos declaratórios para tal finalidade.

Por fim, a pretensão de prequestionamento, requisito
indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas nº 356 e nº
282, ambas do Supremo Tribunal Federal, fica condicionada ao reconhecimento das
máculas dispostas no art. 535, do Código de Processo Civil, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESTABELECIMENTO  DE  APOSENTADORIA
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ESPECIAL.  EXECUÇÃO.  CÁLCULOS  DA
CONTADORIA  JUDICIAL.  OFENSA  À  COISA
JULGADA.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO  MATERIAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1.  Não  havendo
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem  ser  rejeitados  os  embargos  declaratórios
interpostos  com o propósito  infringente.  2.  "esta  c.
Corte  já  tem  entendimento  pacífico  de  que  os
embargos  declaratórios,  mesmo  para  fins  de
prequestionamento,  só  serão  admissíveis  se  a
decisão embargada ostentar  algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou
contradição).  "  EDCL  no  AGRG  nos  EDCL  nos
ERESP  1003429/df,  relator  ministro  Felix  Fischer,
corte  especial,  julgado  em  20.6.2012,  dje  de
17.8.2012. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-REsp 1.410.366; Proc. 2013/0344121-9; SP;
Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques; DJE 11/03/2014) - destaquei. 

Logo,  vê-se  que  o  decisum combatido  foi  nítido  e
objetivo, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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