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Embargos  de  Declaração  na  Remessa  Necessária  Nº  0016303-
29.2011.815.2001 (200.2011.016303-3/001).
Relator:  Des. José Aurélio da Cruz
Embargante:  Estado da Paraíba, representado por seu Procurador,  Sérgio
Roberto Felix Lima.
Embargada: Rádio FM Correio de João Pessoa Ltda.
Advogados: Gláucio Manoel de Lima Barboza.

ACÓRDÃO

PROCESSUAL  CIVIL  –  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  EM  REMESSA NECESSÁRIA.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  AUSÊNCIA  DE
MANIFESTAÇÃO DE  DISPOSITIVOS  LEGAIS.
MATÉRIA  ENFRENTADA  NO  ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE  VÍCIOS.  PRETENSÃO  DE
REDISCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

  Os embargos de declaração não se prestam a
rediscussão de matéria devidamente analisada,
nem  tampouco  para  adequar  o  r.  acórdão  ao
entendimento do embargante.

  Percebe-se, portanto, que aparte embargante
pretende alterar o resultado do  decisum com a
mera  oposição  de  embargos  declaração,  não
tendo, inclusive, interposto recurso voluntário em
face  da  sentença,  sendo  pacífico  no  STJ  a
rejeição dos embargos nestes casos. 

 Ausentes  os  vícios  apontados,  impõe-se  a
rejeição destes embargos declaratórios.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Segunda Seção Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por unanimidade, em rejeitar os
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embargos de declaração, nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl. 443.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração interpostos  pelo
Estado da Paraíba em face do acórdão de fls. 251/256, unânime, que negou
provimento à Remessa Necessária, para manter a sentença de fls. 222/226, a
qual  julgou procedente  o  pedido  inicial  para  suspender  o  crédito  tributário
oriundo do auto de infração nº 93300008.09.00000074/2008-49, bem como o
Fisco Estadual de se abster de adotar quaisquer medidas coativas, punitivas
ou retaliatórias,  como a inscrição na divida Ativa e conseqüente execução
fiscal, bem como lhe seja concedida certidão negativa de débito ou positiva,
com efeito de negativa.

Em suas razões (fls. 259/262), o embargante alega omissão no
Acórdão sob o fundamento de que “... as razões fáticas e de direito, as quais
também foram devolvidas  por  meio  de  remessa  necessária,  incorrem em
relação jurídica consubstanciada em circunstâncias distintas dessa adotada
pelo acórdão embargado, de modo que não conhecê-las resulta em omissão
eloqüente a autorizar os presentes embargos de declaração.”. 

Aduz,  ainda,  que  o  ICMS  cobrado  era  referente  à  relação
jurídica  estabelecida  entre  a  embargada  e  as  empresas  contratantes  de
serviços de publicidade, ensejando ausência de manifestação dos seguintes
dispositivos legais: 1) artigo 155, II, da Constituição Federal; e 2) os artigos 2º,
III, “a”, e 11, III, “a”, da Lei Complementar nº 87/1996.

Contrarrazões às fls. 277/284.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  288/291,  sem
manifestação de  mérito,  por  ausência  de  interesse que  recomende  a  sua
intervenção.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados,  unânime,  nos
termos do Acórdão de fls. 295/298.

O Estado da Paraíba interpôs Recurso Especial às fls. 301/313,
entendendo que ocorreu violação ao artigo 535, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão às fls. 401/405,
a  fim de  anular  o  aresto  proferido  em sede  de  embargos  de  declaração,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal  de origem para que seja
proferido novo julgamento.

É o relatório.

Voto.
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Como é  cediço,  os  embargos  de  declaração  serão  cabíveis
sempre  que  houver  necessidade  de  sanar  qualquer  omissão,  obscuridade
e/ou contradição em uma decisão judicial, considerando-se que as mesmas
devem ser claras e precisas, haja vista a incontestável importância do seus
efeitos e fundamentos. 

No  caso,  porém,  os  embargos  interpostos  não  merecem
acolhimento, porquanto inexiste violação ao comando do artigo 535 do CPC
no acórdão de fls. 297/298v, conforme veremos.

Foi alegado pelo embargante que  “... as razões fáticas e de
direito, as quais também foram devolvidas por meio de remessa necessária,
incorrem  em  relação  jurídica  consubstanciada  em  circunstâncias  distintas
dessa  adotada  pelo  acórdão  embargado,  de  modo  que  não  conhecê-las
resulta  em  omissão  eloqüente  a  autorizar  os  presentes  embargos  de
declaração.”. 

Aduz,  ainda,  que  o  ICMS  cobrado  era  referente  à  relação
jurídica  estabelecida  entre  a  embargada  e  as  empresas  contratantes  de
serviços de publicidade, ensejando ausência de manifestação dos seguintes
dispositivos legais: 1) artigo 155, II, da Constituição Federal; e 2) os artigos 2º,
III, “a”, e 11, III, “a”, da Lei Complementar nº 87/1996.

No  caso  dos  autos  verifico  que  foi  abordado  no  Acórdão
recorrido,  em julgamento unanime,  o  tema em debate.  Vejamos o teor  da
decisão embargada na parte de interessa:

“A  sentença  deve  ser  mantida  em  todos  os  seus
termos.

Ora, a promovente não é contribuinte do ICMS, que,
para o artigo 29 da Lei Estadual n°. 6.379/1996, há
de ser " ( ...) qualquer pessoa, física ou jurídica, que
realize,  com  habitualidade  ou  em  volume  que
caracterize intuito comercial, operações de circulação
de  mercadorias  ou  prestações  de  serviços  de
transporte  interestadual  e  intermunicipal  e  de
comunicação, ainda que as operações se iniciem no
exterior".

No  caso,  a  promovente  é  empresa  cujo  objetivo
social  é  a  "execução  dos  serviços  de  radiodifusão
sonora  em  ondas  médias,  ondas  curtas,  ondas
tropicais, frequência moduldada e serviços especiais,
além de serviços de radiodifusão sonora em sons e
imagens...”  (contrato  social  -  cláusula  II  -  fls.  25),
sendo assim, não realiza operações de circulação de
mercadorias ou prestação de serviços de transporte
interestadual  e  intermunicipal  ou  de  comunicação,
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mas  sim  de  difusão  e  radiodifusão,  não  estando,
pois, em relação econômica com ato, fato ou negócio
alcançado pela norma impositiva relativa ao ICMS.

Roque Antônio Carrazza observa que o ICMS "Não
alcança  os  serviços  de  difusão,  radiodifusão  e
propaganda, justamente porque não se enquadra na
regra-matriz  constitucional  do  tributo"  (ICMS -  pag.
132 – Ed. Malheiros - sexta edição).

É  que  entre  a  emissora  de  radiodifusão  e  seus
destinatários não há uma obrigação de fazer, o que já
descaracterizaria  o  fato  imponível  do  ICMS
(prestação  de  serviço  de  comunicação);  ademais,
mesmo  que  houvesse,  seria  inexigível  o  imposto,
tanto por falta de base de cálculo, visto que gratuito o
serviço prestado aos destinatários, quanto porque a
comunicação  é  transmitida  a  pessoas
indeterminadas.

O entendimento de que o serviço de radiodifusão não
se submete ao ICMS veio a ser consagrado com a
edição da EC 42, de 19/12/2003, que incluiu no artigo
155,  parágrafo  2°,  X,  "d",  da  CF,  com a  seguinte
redação:

"inciso X — não incidirá :

nas  prestações  de  serviço  de  comunicação  nas
modalidades  de  radiodifusão  sonora  e  de  seus  e
imagens de recepção livre e gratuita".

Ora, porquanto não se submeta à obrigação principal
– pagar ICMS – não há de se submeter, também, à
obrigação  acessória  –  prestar  informações  –
exigência cujo propósito outro não é do que garantir o
cumprimento  da  obrigação principal  ou  facilitar  sua
fiscalização,  afinal,  as  obrigações  acessórias  só
existem porque existe a obrigação principal.

Como  não  é  contribuinte  de  ICMS,  não  se  lhe
podendo exigir informações, não se lhe pode imputar
multa  por  não  prestá-las.  Outrossim,  cumpre-me
destacar  que  a  prestação  dos  serviços  da
promovente, em canal aberto de rádio, é de recepção
livre  e  gratuita.  O  que  se  cobra  é  o  serviço  de
propaganda  e  publicidade,  serviço  esse  distinto  e
sujeito ao ISS.
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Como dito, na radiodifusão de sons e imagens não
onerosas  e  livres,  não  há  identificação  de
destinatários. É dizer, são eles incertos e eventuais,
não há bilateralidade e inexiste remuneração.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO.  SERVIÇOS  DE  RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SOM E IMAGEM. REDE ABERTA E
GRATUITA.  ICMS.  IMUNIDADE.  SENTENÇA
MANTIDA. 1. A empresa de radiodifusão de imagens
que opera com sinal aberto (de acesso gratuito), não
pratica  a  comercialização  de  mercadoria  com  fim
eminentemente  econômico.  Por  isso,  imune  ao
tributo.  (TJDFT,  20040110791390apc).  2.  Recurso
desprovido. Unânime. (TJDF; Rec 2005.01.1.008001-
3; Ac. 568.565; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Romeu
Gonzaga Neiva; DJDFTE 06/03/2012; Pág. 132).

Esta Corte também já decidiu quanto à matéria em
questão:

REMESSA  DE  OFÍCIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  RADIODIFUSÃO
SONORA DE SONS E  IMAGENS.  REDE  ABERTA
DE  TELEVISÃO.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
LIVRES  E  GRATUITOS.  NÃO  INCIDÊNCIA  DO
ICMS.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO  COM  MODERAÇÃO  E
PRUDÊNCIA. MINORAÇÃO. DESPROVIMENTO DA
REMESSA NECESSÁRIA E PROVIMENTO PARCIAL
DAAPELAÇÃO.  Empresa  cujo  objetivo  social  é  a
prestação de serviços de radiodifusão sonora de sons
e  imagens,  inclusive  a  veiculação  de  propaganda,
não realiza operações de circulação de mercadorias
ou prestação de serviços de transporte interestadual
e  intermunicipal  ou  de  comunicação,  não  estando,
pois, em relação econômica com ato, fato ou negócio
alcançado  pela  norma impositiva  relativa  ao  ICMS.
Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios,
mas também não podem ser extremados. Provimento
parcial do apelo para minorar os honorários. (TJPB -
Acórdão  do  processo  nº  20020100392485002  -
Órgão (1 CAMARA CIVEL) - Relator DES. MANOEL
SOARES MONTEIRO - j. Em 09/02/2012.

Assim,  é  nulo,  por  que  sem  causa,  o  Auto  de
Lançamento.”(Acórdão de fls.251/256).
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Assim, a questão foi devidamente enfrentada pelo Acórdão
embargado,  restando  nítida  a  intenção  de  rediscussão  da  matéria  já
devidamente apreciada no Acórdão vergastado.

Ademais, não ocorrendo, no acórdão, o vício ventilado, não se
admite  a  interposição  de  embargos  de  declaração,  mormente  quando  a
intenção do embargante restringe-se, tão somente, a rediscutir matérias que
já foram apreciadas por este Tribunal.

Percebe-se, portanto, que a parte embargante pretende alterar
o resultado do decisum com a mera oposição de embargos declaração, não
tendo,  inclusive,  interposto recurso voluntário  em face da sentença,  sendo
pacífico no STJ a rejeição dos embargos nestes casos. Cito precedentes: 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO  IMPROCEDENTE.
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.  REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se configura ausência de prequestionamento
se a  matéria  foi  ventilada  no  acórdão  proferido  na
Apelação.

2. A solução correta e integral da controvérsia, com
lastro  em fundamento  suficiente  e  em consonância
com  o  entendimento  pacificado  no  Tribunal,  não
configura omissão, obscuridade ou contradição.

3.  Os  Embargos  de  Declaração  não  constituem
instrumento adequado para a rediscussão da matéria
de  mérito  consubstanciada  na  decisão  recorrida,
quando  não  presentes  os  vícios  de  omissão,
obscuridade ou contradição.

4.  Embargos  de  Declaração  rejeitados.  (EDcl  no
REsp  803.566/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
13/03/2007, DJe 25/08/2008)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  INEXISTÊNCIA  DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ  DECIDIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.
(EDcl nos EDcl no AREsp 411.503/RJ, Rel. Ministro
PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 11/11/2014)
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Outrossim, não havendo vícios no julgado, forçoso concluir que
o  eventual  erro  de  julgamento,  afronta  ou  ainda  negativa  de  vigência  a
dispositivo de lei, fica com a apreciação reservada às instâncias superiores
por meio dos recursos cabíveis. 

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS face à inexistência
de omissão que justifique a sua interposição.

É como voto.

Presidiu a Sessão o  Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram do julgamento o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz
(relator), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir
o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e o Exmo. Dr Marcos
Coelho  Salles,  Juiz  convocado  para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  das
Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paula Lavor, Promotor
de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de Dezembro de 2014.

 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Relator
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