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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  TENTATIVA  DE
REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
REJEIÇÃO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando
inexistir  qualquer  eiva  de  omissão,  contradição  ou
obscuridade a ser sanada.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  os
embargos de declaração.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  pelo
Estado da Paraíba contra acórdão desta eg. Câmara Cível, fls. 233/237, que,
por unanimidade, negou provimento à remessa oficial contra sentença do
Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sousa nos autos da  Ação Anulatória de
Débito Fiscal, ajuizada pela  AVIQ – Avicultura Queiroga S/A em face do
Estado da Paraíba e de Lílian Brito Maia Cavalcante.

Alega o embargante que o Acórdão foi omisso ao não se
pronunciar sobre a tese, trazida aos autos pela parte autora, de que teria
realizado um arrendamento mercantil no ano de 2003, bem como acerca do
entendimento de que não houve prova de fraude.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração  a
fim de que sejam supridas as omissões apontadas.

Sem  o  oferecimento  de  contrarrazões,  consoante
certidão, fl. 247. 

É o relatório.

V O T O  

Os  embargos  devem  ser  rejeitados,  pois  não  buscam
sanar quaisquer vícios existentes no acórdão, mas simplesmente rediscutir
matéria já julgada, o que é inadmissível nesta via.

O embargante sustenta que o Acórdão foi omisso ao não
se  pronunciar  sobre  a  tese  da  parte  autora  de  que  teria  realizado  um
arrendamento mercantil no ano de 2003, bem como acerca do entendimento
de que não houve prova de fraude.
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Em que pesem os argumentos lançados nos aclaratórios,
a matéria foi  analisada à luz da legislação em vigor e,  ainda assim,  este
órgão entendeu pelo desprovimento da remessa, já que se o contribuinte se
desincumbiu  do  seu  ônus  probatório,  ilidindo  a  presunção  de
veracidade/legitimidade do auto de infração, é imperiosa a sua anulação,
senão vejamos trechos do acórdão atacado:

Relatam os autos que a AVIQ – Avicultura Queiroga S/A  ajuizou

Ação Anulatória de Débito Fiscal pretendendo à desconstituição

do  auto  de  infração  de  nº  2004.0000.024.293-49,  alegando  que

nunca  adquiriu  /comercializou  as  320  toneladas  de  milho

debulhado  referentes  às  notas  fiscais  de  fls.  20/29  emitidas  por

Lílian Brito Maia Cavalcante.

Pois bem.

A execução fiscal originou-se mediante suposta omissão de vendas

de mercadorias tributadas sem pagamento do imposto respectivo,

qual seja, o ICMS. Tal imposto estadual incidente sobre operações

relativas  à  circulação  de  mercadorias  e  sobre  prestações  de

serviços  de  transporte  interestadual,  intermunicipal  e  de

comunicação, para cuja arrecadação se impõe algumas obrigações

acessórias, a cargo de vários personagens envolvidos com o fato

gerador do tributo.

As notas fiscais de fls. 20/29 se referem a operações de compra e

venda entre  estabelecimentos na Paraíba e  Tocantins,  constando

como adquirente a parte autora, e em face da suposta omissão no

lançamento do tributo, nos termos do art. 647 do RICMS, o Estado

da Paraíba  efetuo-o de  ofício,  fls.  137/196,  presumindo que  tais

mercadorias foram adquiridas e objeto de nova operação, estando

sujeita  à  tributação  pelo  Estado,  na  forma  da  Lei  Estadual  n°

6.379/96.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001887-72.2006.815.0371 3



Apesar  do  auto  de  infração  ser  dotado  de  presunção  de

legitimidade  e  veracidade,  essa  é  juris  tantun,  cabendo  ao

administrado a prova de fatos que afastem a referida presunção.

Como se observa, as eventuais provas devem ser produzidas pelo

contribuinte fiscalizado. In casu, entendo que a empresa autuada

logrou êxito em demonstrar a nulidade que está a macular o auto

de  infração,  razão  pela  qual  foi  acertado  o  posicionamento

adotado pelo magistrado sentenciante.

Com efeito,  dos documentos colacionados aos autos,  fls.  82/104,

colhe-se que as notas fiscais são falsas, objeto de fraude perpetrada

por terceiro, reconhecida em ação penal.

Outrossim,  as referidas notas foram produzidas em período em

que  a  promovente  não  mais  exercia  atividade  comercial  ou

empresarial, e o nome constante não coincide com a razão social

explorada pela empresa/autora. 

Assim, vislumbro que a presunção de legitimidade e veracidade

restou afastada, razão pela qual correta se mostra a anulação do

auto  de  infração  que  ensejou  a  execução  fiscal,  devendo  ser

mantida a sentença nestes termos.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  ATO

ADMINISTRATIVO.  AUTO  DE  INFRAÇÃO.  PRESUNÇÃO  DE

VERACIDADE  E  LEGITIMIDADE.  DESCONSTITUIÇÃO.

EMPRESA  QUE  FRAUDOU  EMISSÃO  DE  NOTAS  FISCAIS.

IMPOSSIBILIDADE  DE  CONTRIBUINTE  LANÇAR  E

CONTABILIZAR  NOTAS  FISCAIS  SEM  QUE  TENHA
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CONTRATADO  COM  A  FRAUDADORA.  AUTUAÇÃO

INDEVIDA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

DESPROVIMENTO. O auto de infração é ato administrativo que,

enquanto  tal,  goza  de  presunção  de  veracidade  e  legitimidade,

cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por

vício. Se o contribuinte se desincumbiu do seu ônus probatório,

ilidindo  a  presunção  de  veracidade/legitimidade  do  autor  de

infração,  é  imperiosa  a  sua  anulação.  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00247339120098150011,  3ª

Câmara Especializada Cível,  relator Ricardo Vital  de Almeida –

Juiz Convocado , j. em 14-09-2015) 

Logo,  não  há  nenhuma  omissão,  contradição  ou
obscuridade a ser sanada, pois a decisão combatida é coerente e lógica com
os próprios pressupostos. Cada ponto da questão deduzida foi discutido e
decidido,  estando  ela  devidamente  fundamentada,  de  acordo  com  o
entendimento esposado por esta Colenda Corte.

Além do que o julgador, ao decidir a demanda, não é
obrigado a se pronunciar acerca de todas as questões arguidas pelas partes.

Ou  seja,  quando  o  litigante  suscita  tema  considerado
pelo  julgador  irrelevante  para  o  deslinde da  lide,  este  não é  obrigado a
rebater cada questão aventada, desde que os fundamentos expendidos na
decisão sejam suficientes para a justificar. Deve, em verdade, decidir à luz
do direito vigente.

Ressalte-se, inclusive, que os embargos declaratórios não
são remédio para obrigar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação
do decisório.

Adstrito ao tema, assim já decidiu o STJ:
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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO

CPC.  Rediscussão  de  questões  decididas.  Impossibilidade.

Embargos  de  declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgRg-AG-REsp

97.003; Proc. 2011/0230970-9; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Teori

Albino Zavascki; Julg. 12/04/2012; DJE 18/04/2012).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL

NO  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.

PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  REJEITADOS.  1  -  A  teor  do

disposto no artigo 535 do Código de Processo Civil, o recurso de

que  se  cuida  é  cabível  para  eliminar  da  decisão  qualquer

obscuridade  ou  contradição  ou  suprir  eventual  omissão

existente. 2 - Revela-se incabível o manejo dos embargos se não

demonstrada a existência de quaisquer dos vícios autorizadores

do  recurso  integrativo,  pretendendo-se,  na  verdade,  por  via

oblíqua,  novo julgamento  do caso.  3  -  Embargos  declaratórios

rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.165.282; Proc. 2009/0216947-6;

RS;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze;  Julg.

27/03/2012; DJE 18/04/2012).

Com  essas  considerações,  rejeito  os  embargos  de
declaração.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 10 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides, dele participando, além deste Relator, o
Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida Juiz convocado para substituir o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Presente à sessão, o Dr. Rodrigo
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Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 12 de abril de 2018. 

Eduardo José de Carvalho Soares
         Relator/ Juiz convocado
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