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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
REITERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE 
JULGOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS JÁ 
APRECIADOS.  REJEIÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE 
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE.  REJEIÇÃO 
DOS EMBARGOS. 

− Não é possível interpor embargos de declaração contra 
decisão já atacada por outros embargos aclaratórios. Embora 
em tese seja possível a reiteração de embargos de declaração, 
os  novos  embargos  devem  ser  dirigidos  contra  aquela  que 
examinou  os  primeiros  embargos  e  não  contra  aquele  que 
conheceu do recurso.

VISTOS,  relatados e  discutidos estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do 
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 114.

RELATÓRIO

A  embargante  opôs  novos  embargos  declaratórios,  visando 
sanar os alegados vícios constantes da decisão que negou seguimento ao agravo de 
instrumento aviado pela recorrente, mantendo decisão de primeiro grau, pugnando 
o recorrente pelo recolhimento do ISS com base no art. 177 da LC 53/77, bem como a 
suspensão do crédito tributário identificado nos autos de infração nº 2010/000144-
348643 e 2010/000145-388643.



Inicialmente, o embargante entende que a decisão foi obscura 
quando deixa dúbio na decisão no tocante ao enquadramento da empresa no direito 
de recolher o ISS na forma do art. 9º do DL 406/68.

Adiante,  o  embargante  se  limita  a  repisar  os  argumentos 
trazidos  nos  primeiros  embargos,  onde  afirma  estar  a  decisão  omissa  e  obscura, 
quando  considera  que  a  agravante  não  se  enquadra  no  perfil  necessário  ao 
tratamento privilegiado e acobertada pela coisa julgada, discorrendo no sentido que 
a cobrança do ISS se dê nas mesmas condições fixadas aos profissionais liberais.

É o que importa relatar.

VOTO

Os embargos devem ser rejeitados.

Inicialmente, não enxergo haver dificuldade na interpretação da 
decisão. Está assim redigido o trecho destacado como obscuro pelo embargante.  In  
verbis:

“ (…) No tocante a irresignação do recorrente acerca de decisão 
judicial reconhecer o direito de recolher ISS na forma do art. 9º 
da  DL  406/68,  observa-se  que  o  pedido  autoral  passa  pela 
suspensão  do  crédito  tributário  identificado  nos  autos  de 
infração nº 2010/000144-348643 e 2010/000145-388643, de forma 
que somente  no curso  da  demanda,  com maiores  elementos, 
poderá o magistrado a quo melhor avaliar, até porque o auto de 
infração alega ser inadequado os pagamentos do ISS feitos na 
pessoa dos sócios. (...)”

Nesse desiderato, tanto na decisão do agravo de instrumento, 
quanto  na  dos  embargos  declaratórios  a  temática  tratada,  em  harmonia  com  a 
decisão de primeiro grau, foi de que em se tratando de evidente prestação em caráter 
empresarial, como constatado, à primeira análise, as sociedades de profissionais não 
têm direito ao privilégio previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, fato 
que causou o inconformismo do recorrente.

Ressalte-se que, vários arrestos foram colacionada nesse sentido 
e o tema restou largamente discutido no corpo do voto, sempre no desiderato que: 
“em sede de cognição sumária,  tenho que a parte autora, ora agravante,  não se 
enquadra no perfil  necessário  ao tratamento privilegiado,  assim como sentiu o 
magistrado “a quo”.

Assim,  não  há  margem  de  dúvida  quanto  ao  que  restou 



decidido, na verdade, demonstra o recorrente o intuito de ver reavivada discussão já 
apreciada, o que é impossível nesta estreita via.

Quanto  aos  demais  temas  levantados,  entendo  que  não  é 
possível  interpor  embargos  de  declaração  contra  decisão  já  atacada  por  outros 
aclaratórios,  pois  os  novos  embargos  devem  ser  dirigidos  contra  o  acórdão  que 
examinou os  primeiros  embargos  e  não  contra  aquele  que  deu  desprovimento  o 
recurso de agravo de instrumento.

Assim,  como  já  exposto,  não  se  pode  opor  embargos  de 
declaração  contra  a  mesma  decisão  duas  vezes,  sob  os  mesmos  argumentos, 
conforme a jurisprudência do próprio TJ/PB:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REITERAÇÃO 
DE  OUTROS  EMBARGOS  JÁ  APRECIADOS.  INTERPOSIÇÃO 
DIRIGIDA  CONTRA  O  PRIMEIRO  ACÓRDÃO  DO  APELO. 
REJEIÇÃO.  APLICAÇÃO  DE  MULTA  DE  1  por  cento  .  Não  é 
possível interpor embargos de declaração contra acórdão já atacado 
por outros embargos aclaratórios. Embora em tese seja possível a 
reiteração de embargos de declaração, os novos embargos devem ser 
dirigidos contra o acórdão que examinou os primeiros embargos e 
não contra aquele que conheceu do recurso apelatório. Na forma do 
art. 538, parágrafo único do CPC, aplica-se a multa de 1 por cento 
quando os embargos forem procrastinatórios.” 1 

Ficou clara a insatisfação do agravante no que diz respeito a 
não suspensão, em sede de liminar, do crédito tributário  identificado nos autos de 
infração nº 2010/000144-348643 e 2010/000145-388643.

No caso concreto, o transcurso da demanda perante o Juízo de 
primeiro grau poderá melhor ser esclarecido se a sociedade insurgente tem direito de 
recolher o ISS com base do § 1º e 3º do art. 9º do Decreto-lei nº 406/68, estando a 
decisão  de  primeiro  grau,  ratificada  pelo  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  –  Juiz 
Convocado, abalizada no princípio do livre convencimento motivado do juiz.

Destaco, outrossim que todos os argumentos dos autos foram 
devidamente  apreciados  pela  4ª  Câmara  Cível  do  TJ/PB,  que  entendeu  pela 
manutenção da decisão primeva.

Importa destacar entendimento da Corte Superior no sentido 
de  que  “os  embargos  de  declaração  que  enfrentam  explicitamente  a  questão 
embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC, 
sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

1 TJ/PB – nº200.2000.105374-9/001 – Des. Maria de Fátima M. B. Cavalcanti – 2ª Câmara Cível – Dj 11/09/2007.



trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes 
para embasar a decisão.”2

Volto  a  afirmar  que  o  que  tenciona  o  embargante  é  a 
reapreciação do julgamento do agravo de instrumento, vez que não lhe agradou o 
seu resultado final, o que, decididamente, não é possível através dessa estreita via. 
Nesse sentido, o STJ já decidiu que  “constatado que a insurgência da embargante 
não  diz  respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão  impugnado,  mas  a 
interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios.”3

Pelo Exposto, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do 
relator.

Presidiu  a  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo 
Desembargador João Alves da Silva. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 
e o Excelentíssimo Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Exmo. 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 17 de dezembro de 2014.

        Desembargador João Alves da Silva
                              Relator

2 STJ - REsp 1065913 / CE – Ministro Luiz Fux – T1 – Primeira Turma - DJe 10/09/2009 .
3 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.


