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EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.   INTERLOCUTÓRIA PROLATADA NA FASE EXECUTIVA 
DE MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 
ORDEM  MANDAMENTAL TRANSITADA EM  JULGADO.  COMPENSAÇÃO 
DE  ICMS  SUJEITO  A SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA.  RECONHECIMENTO 
DA INEXEQUIBILIDADE DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. 
ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU AGRAVADA. EXTINÇÃO 
DA EXECUÇÃO.  EMBARGOS DA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. 
OMISSÃO  QUANTO  AOS  ARTS.  467,  471,  473  E  474,  TODOS  DO  CPC. 
RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. 
REJEIÇÃO.  EMBARGOS DO ESTADO DA PARAÍBA.  ERRO MATERIAL. 
ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  JULGAMENTO  IMPORTOU  EM  REFORMA  DA 
DECISÃO  AGRAVADA  E  NÃO  EM  ANULAÇÃO.  INSUBSISTÊNCIA. 
REJEIÇÃO.   

Impõe-se  a  rejeição  dos  Embargos  Declaratórios  fundados  em  omissão  e  erro 
material inexistentes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes Embargos Declaratórios opostos 
nos autos do Agravo de Instrumento n.° 0802997-56.2005.815.0000, em que figuram 
como  Embargantes  e  reciprocamente  Embargados  Setta  Combustíveis  S.A.  e  o 
Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o Relator, em rejeitar ambos os Embargos de Declaração.

VOTO.

Setta Combustíveis S.A. opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão 
de f. 925/935, que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado 
da Paraíba e anulou a Interlocutória do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca desta Capital que havia determinado o imediato cumprimento da sentença 



prolatada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por aquela distribuidora, ao 
fundamento de que a ordem mandamental concedida é inexequível, razão pela qual a 
fase executiva foi consequentemente extinta.

Em suas razões, f. 940/942, a Setta Combustíveis S.A. alegou que o Acórdão 
foi omisso por não se manifestar a respeito dos arts. 467, 471, 473 e 474, todos do 
CPC,  que  tratam  da  coisa  julgada,  pugnando,  ao  final,  pelo  acolhimento  dos 
aclaratórios.

Nas  Contrarrazões,  f.  951/953,  o  Estado  alegou  que  a  falta  de  menção 
expressa àqueles artigos não configura omissão,  porquanto o Acórdão embargado 
enfrentou a matéria discutida pormenorizadamente, pelo que requereu a rejeição do 
Recurso.

O Estado da Paraíba também opôs Embargos Declaratórios, f. 946/947, 
alegando  que  o  Acórdão  incorreu  em erro  material  ao  anular  e  não  reformar  a 
Interlocutória agravada, pugnando, ao final, pelo acolhimento de seu Recurso.

É o Relatório. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os Recursos, 
analisando inicialmente o da Setta Combustíveis S.A.

A distribuidora  Embargante  impetrou,  na  origem,  Mandado de  Segurança 
com o intuito de se creditar de valores de ICMS referentes à saída de álcool anidro 
das  usinas,  que  é  misturado  com gasolina  tipo  “A”,  adquirida  das  refinarias  de 
petróleo, para produção da gasolina tipo “C” (composta, atualmente,  por 75% de 
gasolina “A” e 25% de álcool etílico).

O Juízo concedeu a segurança, garantindo-lhe a prerrogativa de compensar o 
valor  do  ICMS  da  operação  de  saída  do  álcool  das  usinas  com  o  tributo  que 
supostamente recolhe ao realizar a saída da gasolina tipo “C”.

Após transitar em julgado, o Juízo determinou o imediato cumprimento da 
ordem  mandamental,  ordenando  ao  Secretário  Executivo  da  Receita,  então 
Impetrado, que deferisse a compensação de valores de ICMS apresentados em um 
documento fiscal confeccionado pela distribuidora.

Contra  esta  Interlocutória  da fase executiva,  o Estado da Paraíba interpôs 
Agravo de Instrumento, provido por esta Quarta Câmara ao fundamento de que a 
Sentença é inexequível, porquanto a distribuidora não recolhe ICMS nem na saída do 
álcool das usinas nem na saída da gasolina “C” de seus estabelecimentos, uma vez 
que  o  tributo  é  inteiramente  antecipado  pela  refinaria  por  força  do  regime  de 
substituição tributária progressiva, de sorte que os débitos e créditos vislumbrados 
pelo Juízo sentenciante não existem, sendo impossível compensar aquilo que não é 
verificado na realidade fática.

Em virtude da verificação da inexequibilidade da Sentença, a Interlocutória 



que determinou o imediato cumprimento da ordem de segurança foi anulada e a fase 
executiva extinta pelo Acórdão embargado. 

Nos seus Embargos Declaratórios, a Setta Combustíveis S.A. alegou que o 
Acórdão foi omisso por não se manifestar a respeito dos artigos do CPC que tratam 
da coisa julgada –  arts. 467, 471, 473 e 474.

O Julgado embargado fez ressalva expressa quanto à imutabilidade da coisa 
julgada, registrando que, naquela oportunidade, não se estava censurando a premissa 
fática  adotada  pelo  Juízo,  mas,  tão  somente,  afirmando-se  que  a  sistemática  de 
compensação  dentro  daquela  mesma  cadeia  produtiva  seria  impossível  de  ser 
concretizada.

Para um melhor  esclarecimento,  colaciono o seguinte  excerto do Acórdão 
embargado, f. 934: 

Não se  está,  nesta  oportunidade,  censurando a  utilização  de  uma premissa  fática 
equivocada pelo Juízo – isto, sim, violaria a coisa julgada - mas, apenas, afirmando-se 
que  o  creditamento  de  um  valor  desvinculado  de  uma  operação  subsequente  da 
mesma cadeia produtiva não foi albergado pela Sentença, sequer implicitamente – o 
Julgado garantiu, tão somente, a utilização de creditamento para operações de saída 
da gasolina “C” que geram débitos imputáveis à distribuidora, situação que nunca foi  
nem será verificada na realidade fática,  independentemente de qualquer diligência 
probatória.

Ressalvada  expressamente  a  imutabilidade  da  coisa  julgada,  não  havia 
necessidade de se divagar a respeito dos arts.  467, 471, 473 e 474 do CPC1, sob pena 
de desvio do assunto discutido, qual seja, a inexequibilidade da Sentença.

Não  há,  portanto,  omissão  a  ser  sanada,  já  que  o  Acórdão  enfrentou  à 
saciedade a discussão fática e jurídica relevante nos exatos limites objetivos da coisa 
julgada.

Passo a analisar os Embargos do Estado da Paraíba.

O ente federado alegou que o Acórdão contém erro material no dispositivo, 
sustentando que deveria ter sido utilizado o termo  “reformar” e não “anular”.

1 Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, 
não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. 

Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: 

I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; 
caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se  
operou a preclusão. 

Art.  474.  Passada  em  julgado  a  sentença  de  mérito,  reputar-se-ão  deduzidas  e  repelidas  todas  as 
alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido. 



A reforma de uma decisão pressupõe que ela permanecerá no mundo jurídico, 
embora  com  outro  teor,  enquanto  que  a  anulação  fulmina  sua  existência  por 
completo.

Não há razões lógicas para que a Interlocutória combatida, que determinou o 
cumprimento de uma Sentença declarada inexequível,  persista no mundo jurídico 
com outro teor.

Se a Sentença é inexequível, por razões lógicas, a Decisão que impõe sua 
imediata  execução  deve  ser  extirpada  da  realidade  processual  como  se  nunca 
houvesse existido, sendo inconcebível que permaneça produzindo algum efeito com 
teor  diferenciado da redação original,  motivo  pelo  qual  se  reputa  incensurável  a 
utilização do termo “anulação” e não “reforma”.

Está-se  diante  de  error  in  procedendo,  isto  é,  de  vício  na  condução  do 
procedimento  (ordenação  de  execução de  aresto  inexequível),  e  não  de  error  in  
judicando, porquanto não se discutiu o conteúdo da ordem mandamental, pelo que se 
impôs, corretamente, a anulação da Interlocutória agravada e não sua reforma. 

Posto isso, conhecidos ambos os Embargos de Declaração, rejeito-os.
 
É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 04 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª 
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


