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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. 
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  PRONUNCIAMENTO  SOBRE  EFETIVO 
RECOLHIMENTO  DE  ISS.  AUSÊNCIA.  OMISSÃO  CARACTERIZADA. 
ACOLHIMENTO.  NOTAS  FISCAIS  DESACOMPANHADAS  DE 
COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO 
DO IMPOSTO. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

Acolhem-se  os  aclaratórios  quando  houver  omissão  sobre  ponto  no  qual  devia 
pronunciar-se o juiz ou tribunal. CPC, art. 535.

A apresentação de notas fiscais desacompanhadas dos respectivos comprovantes de 
pagamento, não tem o condão de demonstrar o efetivo recolhimento do Imposto 
Sobre Serviço.

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

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 acolher  os  Embargos  de 
Declaração e dar provimento parcial à Remessa Necessária. 

VOTO.

O Município de João Pessoa opôs  Embargos de Declaração,  f.  316/324, 
contra o  Acórdão de f.  311/313,  que desproveu a Remessa Necessária da Sentença 
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, nos autos 
da  Ação  de  Repetição  de  Indébito  Tributário  em face  dele  ajuizada  pelo  Instituto 
Kumamoto  de  Pesquisas  Médicas  e  Assistência  a  Saúde  –  Instituto  Felipe 
Kumamoto, objetivando o pronunciamento sobre o pagamento indevido do ISS, fato 
constitutivo do direito alegado na Exordial.



Alegou  que  o  Acórdão  apenas  reconheceu  a  imunidade  tributária,  não  se 
manifestando sobre  a  comprovação do fato  constitutivo  do direito  alegado que é  o 
pagamento indevido do ISS.

Pugnou  pelo  acolhimento  dos  presentes  Embargos  para  que  seja  sanada  a 
omissão apontada e prequestionada a matéria, possibilitando a interposição de Recurso 
à instância superior.

Contrarrazoando, f. 327/330, o Embargado alegou que o objetivo único dos 
Embargos é rediscutir a matéria, porquanto a questão da comprovação do recolhimento 
indevido  do  ISS  foi  amplamente  enfrentada,  pugnando  pelo  desacolhimento  dos 
Embargos.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O  Juízo  julgou procedente o pedido  Exordial,  reconhecendo  a  imunidade 
tributária e condenando o Embargante a restituir o valor de R$ 191.061,26, a título de  
pagamento de ISS, sem entretanto se manifestar sobre as notas fiscais acostadas aos 
autos,  tampouco  demonstrar  o  efetivo  recolhimento  do  tributo,  mesmo  diante  da 
alegação feita nesse sentido em sede de Contestação, f. 274.

O Acórdão embargado, em sede de Remessa Necessária, se ateve a reconhecer 
a  imunidade  tributária,  sem se  manifestar  sobre  o  pagamento  do  tributo,  assistindo 
razão ao Embargante quanto à existência de omissão no julgado.

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.

Posto  isso, conhecidos  os  Embargos  Declaratórios,  acolho-os  para  dar 
provimento parcial à Remessa Necessária, excluindo a obrigação do Município de 
João Pessoa de restituir,  a  título  de ISS,  o  que o Autor não comprovou haver 
recolhido.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária de  16 de dezembro de 
2014, com voto, o Exm.° Des. João Alves da Silva, dele participando, além de mim, 
Relator,  o  Exm.°  Juiz  Convocado  João  Batista  Barbosa,  substituindo  o  Exm.°  Des. 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Promotora  de 
Justiça convocada Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJPB em João Pessoa,                                                 .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


