
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001875-32.2010.815.0981 —
1ª Vara de Queimadas.

RELATOR: João Batista Barbosa, juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.
EMBARGANTE: Banco do Brasil S/A. 
ADVOGADO: Severino do Ramo Chaves de Lima (OAB/PB 8.301)
EMBARGADO: Município de Queimadas.
ADVOGADO:  Marconi Leal Eulálio (OAB/PB 3.689).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL.
AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022   DO  CPC.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.

— EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  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  destas  hipóteses,  impõe-se  a  sua  rejeição,  mesmo  que  tenham  finalidade
específica  de  prequestionamento.  (Embargos  nº  0003189-11.2013.815.0301,  2ª  Câmara
Cível do TJPB, Rel. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. DJe 16.10.2017)

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
relatados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto
do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo  Banco do Brasil S/A,
em face do acórdão de fls. 612/618, que rejeitou a nulidade processual alegada e, no mérito, negu
provimento à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Afirma o embargante que houve omissão no acórdão no tocante ao art.147
do CTN, bem como em relação à base de cálculo do ISSQN. Aduz a existência de contradição, pois
o acórdão teria reconhecido o excesso de execução, mas manteve a sentença. Suscitou, por fim, a
reforma do acórdão embargado (fls. 620/627).

O  embargado  apresentou  contrarrazões  às  fls.  635/641,  pleiteando  a
manutenção do acórdão.



É o relatório. 

VOTO

Os  embargos  de  declaração  têm  a  finalidade  específica  de  sanar  erro
material, omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou
impeçam o efetivo cumprimento da decisão judicial. 

A  partir  dessa  definição,  convém  mencionar  que  não  há  omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas sim a tentativa do embargante de renovar o
debate em torno do direito material. Senão vejamos:

Quando do julgamento da apelação, restou consignado que o executado não
comprovou como alcançou o valor de R$ 65.050,11 (sessenta e cinco mil e cinquenta reais e onze
centavos) em oposição ao valor cobrado pelo Município (R$ 147.888,87 – cento e quarenta e sete
mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), isto é, a desconstituição da CDA,
repise-se, é de responsabilidade do executado.

Ressalte-se que, devidamente intimado para produzir novas provas, o banco
informou  que  não  havia  interesse,  ou  seja,  assumiu  como  suficientes  os  cálculos  genéricos
apresentados.

No que se refere ao recolhimento a maior do tributo (ISSQN),  o acórdão, à
fl. 617, observou uma prática do exequente e, por amostragem, utilizou o mês de outubro de 2006
para esclarecê-la:

A CDA aponta que o imposto recolhido pelo banco foi inferior e que há
uma diferença entre o valor recolhido e o que apurou o Município de Queimadas. Sobre isso, por
sua vez, o banco afirma que há excesso de execução, entretanto, não mantém o valor recolhido, mas
sim reduz o que ele mesmo recolheu, sem especificar como a base de cálculo no momento em que
recolheu  o  imposto  estava  correta  e,  quando  do  ajuizamento  da  execução  fiscal,  passou  a  ser
incorreta.

Veja-se que o executado não apenas impugna o suposto excesso cobrado
pelo ente tributante, mantendo, assim, o valor que recolheu; na verdade, o executado pretende que
seja revista a base de cálculo de todo o tributo recolhido, inclusive reduzindo o valor que ele mesmo
recolheu e que, antes da CDA, considerou correto.

O acórdão embargado,  portanto,  não reconheceu pagamento  a  maior  do
imposto a favor do embargante, mas sim, atestou a incoerência do comportamento do executado
que, no momento do recolhimento do imposto nada mencionou a respeito da irregularidade da base
de cálculo, somente fazendo-o a partir da CDA e de forma genérica.

No  tocante  à  ausência  de  debate  acerca  do  art.147  do  CTN,  não  é
obrigatória a menção a todos os dispositivos legais, notadamente quando em nada influenciaria nas
conclusões do julgado. 

Neste sentido, é evidente que o embargante visa a rediscussão da matéria, de
modo que deve incidir à hipótese o entendimento já sedimentado:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  VÍCIOS.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 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 destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição, mesmo que tenham
finalidade específica de prequestionamento. (Embargos nº 0003189-11.2013.815.0301,
2ª Câmara Cível do TJPB, Rel. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. DJe 16.10.2017)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OPOSIÇÃO  CONTRA  ACÓRDÃO.  OMISSÃO.
VÍCIO  NÃO DE DEMONSTRADO.  MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO
DA TEMÁTICA. Finalidade de prequestionamento. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO
À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES  DO  ART.  1.022,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL. Não verificação. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO.  Os embargos de
declaração têm cabimento apenas nos casos de obscuridade, contradição ou omissão,
ou, ainda, para corrigir erro material, não se prestando ao reexame do julgado  e não
existindo quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente, impõe-se a sua rejeição. Se
a parte dissente tão somente dos fundamentos narrados no decisum combatido, deve-
se  valer  do  recurso  adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os  embargos
declaratórios para tal finalidade. Nem mesmo para fins de prequestionamento se pode
desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais  restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na  decisão.  (Apelação  nº  0003159-40.2015.815.2003,  4ª  Câmara  Cível  do
TJPB, Rel. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. DJe 05.10.2017)

Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Presidente).  Participaram do  julgamento,  ainda,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  com
jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)
(Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001875-32.2010.815.0981 —
1ª Vara de Queimadas.

Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator


