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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  ATRIBUIÇÃO  DE  EFEITO
SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - APRECIAÇÃO
DE  PEDIDO  LIMINAR  -  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  -
PRINCÍPIO  DO  PARALELISMO  DAS  FORMAS  -  ESPÉCIE
RECURSAL  QUE  ASSIMILA  À  NATUREZA  DO  DECISUM
IMPUGNADO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO -
VÍCIOS  NÃO  CARACTERIZADOS  -  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  –  IMPOSSIBILIDADE  -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO -  REJEIÇÃO.

- Em face de a decisão embargada ter sido lançada monocraticamente, da
mesma forma, devem os embargos ser decididos, porquanto, por força do
princípio  do  paralelismo das  formas,  essa  espécie  recursal  assimila  a
natureza do decisum contra o qual se dirige.

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

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

Vistos. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, fls.  257/262,  opostos  pela  SEP –
Serviço Especial Postal LTDA em face da decisão liminar, fls. 240/242, que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela contido no Agravo de Instrumento por ela interposto. 

Alega o recorrente, em suas razões, que a decisão deixou de analisar os fundamentos
esposados, assim como, o pedido de liminar com base nas alegações de que estariam sendo os
tributos cobrados em duplicidade e que há um parcelamento junto a Receita Federal que impõe a
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suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Relata  também,  que  a  decisão  liminar  repetiu  os  fundamentos  da  decisão
interlocutória,  objeto  deste  agravo  de  instrumento,  tendo,  portanto,  por  fundamento  o  Resp.n
1.131.872/SC. Todavia,  reafirma que suas alegações se referem à inconstitucionalidade e  não à
legalidade, afirmando que a matéria em análise encontra-se passível de julgamento no âmbito do
STF. 

Por  fim,  aduziu  também,  a  ausência  de  análise  referente  à  duplicidade  do  ISS,
requerendo, portanto, que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, a fim de que
seja sanada a omissão, para concessão da liminar requerida no agravo.

É o relatório.

Esclarece-se,  de  logo,  em  face  de  a  decisão  embargada  ter  sido  solitariamente
proferida, da mesma forma, deve o presente recurso de embargos de declaração ser julgado, uma
vez que, como é sabido, por força do princípio do paralelismo das formas, essa espécie recursal
assimila a natureza do decisum contra o qual se insurge. 

Neste sentido, é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

COMPETÊNCIA.  EDCL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  A  Turma
declarou nulo o acórdão embargado, reafirmando que o próprio relator é
competente  para  julgar  os  embargos  de  declaração  (EDcl)  contra  sua
decisão monocrática, não o órgão colegiado. Essa jurisprudência firmou-
se na Corte Especial ao uniformizar a matéria neste Superior Tribunal,
que, em razão do princípio do paralelismo das formas, definiu ser sempre
do órgão julgador que proferiu a decisão embargada a competência para
julgar  os  embargos  declaratórios,  ou  seja,  quando  os  EDcl  forem
apresentados  contra  decisão  do  colegiado,  é  dele  a  competência  para
julgá-los, mas é do relator se os declaratórios forem contra sua decisão
monocrática.  Em  outro  precedente,  a  Corte  Especial  enfatizou  ser
diferente  na  hipótese  em  que  o  órgão  colegiado,  por  economia
processual, julga os EDcl como agravo regimental e enfrenta a matéria
objeto do REsp; nesse caso, a competência é do colegiado. Precedentes
citados:  REsp  1.086.142-SC,  DJe  1º/12/2008;  REsp  401.366-SC,  DJ
24/2/2003;  EREsp  332.655-MA,  DJ  22/8/2005,  e  EDcl  nos  EREsp
174.291-DF, DJ 25/6/2001. EDcl nos EDcl no REsp 1.194.889-AM, Rel.
Min. Humberto Martins, julgados em 1º/3/2011. 

Prosseguindo, de acordo com o art.  535, I e II,  do Código de Processo Civil,  os
embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou
contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”. 

A contradição e a obscuridade relacionam-se a questões que foram apreciadas pelo
julgador, ao passo que a omissão, se refere a aspectos não explorados por aquele. Isto implica dizer
que,  em  havendo  omissão,  o  provimento  judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou
qualitativamente, por um pronunciamento complementar; enquanto que, em ocorrendo contradição
ou obscuridade, a decisão deverá ser explicitada. 

Da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de antecipação de tutela ao agravo
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de instrumento por ele interposto, recorre SEP – Serviço Especial Postal LTDA, alegando omissão
no referido decisum. 

Tais assertivas, contudo, não merecem prosperar, pois é cediço 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, não se revestindo de características
de revisão total do julgado, como acontece com os apelos cíveis. 

Na hipótese, percebe-se que o embargante não se conformou com a fundamentação
da decisão  contrária  às  suas  pretensões,  quando esta  Relatoria  entendeu pelo  indeferimento  da
antecipação de tutela ao agravo de instrumento por ele interposto e, de maneira infundada, lançou
mão dos declaratórios, sob a alcunha de omissão, tão somente para fins de rediscussão da matéria
contida nos autos. 

Merece destaque o fato de que a decisão embargada é apenas uma decisão liminar
cujo  juízo  de  valor  foi  baseado  apenas  em  alegações  unilaterais,  sendo  estas  os  fatores
determinantes, para, naquele momento, indeferir o pedido de antecipação de tutela. 

Assim, não houve omissão de análise dos pontos trazidos pelo agravante, apenas o
momento  inicial  não  é  adequado,  a  meu  ver,  para  a  análise  de  questões  que  necessitam  ser
apreciadas após a realização do contraditório.

A meu sentir, entendo que a decisão liminar proferida às fls. 240/242 deve prevalecer
por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois, consoante se observa dos autos, o recurso já se
encontra na iminência de ser julgado.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 

P.I.

João Pessoa, 27 de abril de 2015

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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