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EMENTA: EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  EM  REMESSA  NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO  DE 
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO RECOLHIMENTO DO ISS. 
QUESTÃO JÁ DISCUTIDA NO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS 
ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO 
QUE  NÃO  SE  PRONUNCIOU  SOBRE  A  IMUNIDADE  TRIBUTÁRIA. 
MATÉRIA  QUE  NÃO  FOI  OBJETO  DE  ANÁLISE  NOS  PRIMEIROS 
ACLARATÓRIOS.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DO  MÉRITO  DA 
APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

Em  se  tratando  de  Embargos  de  Declaração  em  Embargos  de  Declaração,  os 
segundos Aclaratórios só são admissíveis se os vícios neles apontados dizem respeito 
ao Acórdão que julgou os primeiros Embargos, e não quando se volta a reprisar o que 
já foi sustentado nestes e por eles rejeitado.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos 
Embargos de Declaração em Remessa Necessária n.º 0011416-07.2008.815.2001, 
em que figuram como Embargante  o Instituto Kumamoto de Pesquisas Médicas e 
Assistência a Saúde – Instituto Felipe Kumamoto e Embargado o Município de João 
Pessoa.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando o voto do Relator, em  conhecer os  Embargos de 
Declaração e rejeitá-los. 

VOTO.

O Instituto Kumamoto de Pesquisas Médicas e Assistência a Saúde – 
Instituto Felipe Kumamoto opôs Embargos de Declaração, f. 335/343, contra o 
Acórdão de f. 333/333v., que proveu os Aclaratórios em face dele interposto pelo 
Município de João Pessoa, excluindo a obrigação da Edilidade de restituir, a título 
de ISS, o que o ora Embargante não comprovou haver recolhido.

Alegou que como o recolhimento do ISS se deu na fonte, ao emitir as notas 



fiscais  ele  deduziu  o  referido  imposto  do  valor  a  receber,  não  tendo  como 
comprovar os pagamentos, porquanto o Embargado é o responsável tributário pelo 
recolhimento,  pugnando  pelo  provimento  do  Recurso  para  seja  suprida  a 
contradição e a obscuridade existente na comprovação do recolhimento do imposto, 
e a omissão da parte dispositiva quanto à declaração da imunidade tributária, e para 
que  seja  prequestionada  a  matéria  possibilitando  a  interposição  de  Recurso  à 
instância superior.

Contrarrazoando, f. 347/348v., o Embargado alegou que  nas notas fiscais 
apresentadas não constam a dedução do ISS, mas apenas o que seria pago a este 
título, sendo sempre o valor final da nota o valor do serviço prestado sem dedução 
alguma, e que o Embargante não apresentou as guias pagas do ISSQN, tampouco as 
notas fiscais deduzidas, pugnando pelo desacolhimento dos Embargos.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os pressupostos de 
admissibilidade.

Por se tratar de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, os 
segundos Aclaratórios só são admissíveis se os vícios neles apontados dizem respeito 
ao Acórdão que julgou os primeiros Embargos, e não quando se volta a reprisar o que 
já foi sustentado nestes e por eles rejeitado.

Isto  significa  dizer  que  somente  será  cabível  a  interposição  de  segundo 
Embargos de Declaração caso tenha ocorrido a omissão na análise ou na supressão 
dos vícios apontados nos primeiros, consoante STF, Súmula 3171.

Diversamente  do  alegado  pelo  Embargante,  não  houve  contradição  ou 
obscuridade na Decisão Colegiada de f. 333/333v., que  enfrentou a questão do não 
pagamento  do  imposto  de  forma  expressa,  clara  e  coerente,  demonstrando 
inequivocamente  que  não  houve  demonstração  do  efetivo  recolhimento  do  ISS, 
consoante se pode verificar no trecho abaixo transcrito, f. 333v.:

A simples  apresentação  de  notas  fiscais,  f.  42/165,  desacompanhadas  dos 
respectivos comprovantes de pagamento, não demonstram que o imposto foi 
efetivamente  recolhido,  não  tendo  com  ser  reconhecida  a  obrigação  da 
Edilidade de restituir o que não se comprova haver sido recolhido.

Ademais, da simples análise das notas fiscais trazidas aos autos, observa-se 
claramente que elas apenas trazem o valor do imposto, não tendo em qualquer delas 
havido a  dedução do valor  total  da nota,  o  que não justifica a  alegação de sua 
retenção na fonte. 

Quanto à alegada omissão da parte dispositiva em relação à declaração da 
imunidade  tributária,  essa  matéria  não  foi  objeto  de  análise  nos  primeiros 
aclaratórios, não havendo assim omissão a ser suprida.

1 STF, Súmula 317 - São improcedentes os embargos declaratórios, quando não pedida a declaração do 
julgado anterior, em que se verificou a omissão.



In  casu,  trata-se  de  nítida  intenção  de  revisão  do  julgado,  o  que  é 
inadmissível na ordem processual.

Fundamentando a Decisão de forma clara e suficiente, não está o Julgador 
obrigado a se pronunciar sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo 
recorrente2, notadamente em momento inoportuno.

Ausentes  quaisquer  dos  requisitos  de  admissibilidade  dos  Embargos  de 
Declaração, o caráter prequestionatório que o Embargante deseja emprestar-lhe não 
tem como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a matéria discutida, 
inexistindo, portanto, qualquer eiva de contradição a ser sanada. 

Posto  isso, inexistindo  contradição,  obscuridade  ou  omissão  a  ser 
sanada, conhecidos os Embargos Declaratórios, rejeito-os.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo.  Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2 STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.213.855; 2010/0179836-0; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 10/06/2013;  
Pág. 911;  TJPB; EDcl 999.2012.001187-2/001; Primeira Seção Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio 
Bezerra Filho; DJPB 10/10/2013; Pág. 7;  TJPB; Rec. 200.2011.050647-0/001; Segunda Câmara Especializada 
Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 07/10/2013; Pág. 8


