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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE ANÁLISE OMISSA E CONTRADITÓRIA QUANTO À OFENSA À COISA
JULGADA. ACÓRDÃO QUE ENFRETOU A MATÉRIA. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração que, a pretexto de sanar inexistente contradição e
omissão, instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente
decidida pelo Acórdão embargado hão de ser rejeitados.
2. O conceito de contradição de que trata o art. 535, I, do CPC, não abarca suposta
incongruência entre as conclusões do Julgado com outro Acórdão proferido
anteriormente, senão, e tão somente, o conflito lógico entre seus fundamentos ou
entre estes e o dispositivo.
VISTOS, examinados, relatados e discutidos os presentes Embargos
Declaratórios na Apelação Cível n.° 0000134-48.2014.815.0000, em que figura
como Embargante o Instituto de Radiologia da Paraíba Ltda. e como Embargado o
Município de João Pessoa.
ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade, em
rejeitar os Embargos Declaratórios.

VOTO.
Instituto de Radiologia da Paraíba Ltda. opôs Embargos de Declaração
contra o Acórdão, f. 620/623, que negou provimento à Apelação por ele interposta,
mantendo incólume a Sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara de Feitos Executivos
da Comarca desta Capital, f. 519/522, nos autos da Ação Anulatória de Débito
Fiscal, intentada pelo ora Embargante em face do Município de João Pessoa, que,
afastando sua alegação de ofensa à coisa julgada, julgou improcedente os pedidos
iniciais de nulidade do crédito tributário inscrito na CDA n.º 2005/000324,
correspondente à cobrança do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza, e de indenização por danos morais.
Em suas razões recursais, f. 625/627, alegou que o Acórdão ora embargado
incorreu em omissão, porquanto não houve a apreciação de sua alegação de que
houve ofensa à coisa julgada material formada na sentença prolatada pelo Juízo da

1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, nos autos da Ação
Declaratória c/c Repetição de Indébito, processo número 200198200444-0, em que
lhe restou garantido o direito ao enquadramento no Regime Fiscal previsto no art. 9º,
§ 3º do DL 406/68, que prevê o recolhimento do ISS apenas sobre o número de
profissionais que prestem serviços à sociedade.
Apontou a existência de contradição, por se encontrar em descompasso com
o Acórdão desta Quarta Câmara Cível deste Tribunal, proferido nos Embargos de
Declaração n.º 200.2005.021254-3/002, que anulou a primeira Sentença lançada nos
presentes autos, ao fundamento de que o julgamento foi extra petita e determinou o
retorno dos autos à origem para que outra seja proferida.
Alegou que, embora seja sociedade por cotas de responsabilidade limitada,
não pode ser considerada como sociedade empresarial, porquanto não houve o seu
registro na Junta Comercial, razão pela qual faz jus ao enquadramento no regime
tributário fiscal previsto no art. 9.º, § 3.º, do Decreto-Lei n.º 406/68.
Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que sejam corrigidos os
supostos defeitos apontados, reconhecendo a sua natureza civil, e não empresarial e,
por consequência, o seu enquadramento no regime tributário fiscal do DL n.º
406/68.
Contrarrazoando, f. 634/635, o Embargado alegou os referidos Embargos
anulou a primeira sentença, ao fundamento de que foi extra petita, sem analisar,
entretanto, se a Embargante faz jus ou não ao recolhimento privilegiado.
Pugnou pela rejeição dos Embargos.
É o Relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.
O Acórdão embargado enfrentou de forma clara a alegação de ofensa à coisa
julgada material formada na sentença prolatada no processo n.º 200198200444-0,
concluindo pela sua não ocorrência, ao fundamento de que a referida decisão apenas
declarou a ilegalidade da expressão “em dobro” contida no art. 20, caput, letra “c”,
do § 1º, da Lei Municipal nº. 2.101/75, legislação à época em vigor, e não o
reconhecimento do enquadramento do Embargante no regime fiscal previsto no art.
9.º, § 3º, do DL 406/68, conforme excerto do Julgado que passo a transcrever (f.
622):
[…].
O Juízo lançou nova Sentença. f. 519/522, contra a qual houve a interposição do
presente Recurso Apelatório, concluindo pela não ocorrência da coisa julgada, ao
fundamento de que a Sentença prolatada nos autos do processo nº. 2001982004440, utilizada pelo Apelante como parâmetro para sua alegação da coisa julgada,
analisou a questão da ilegalidade da expressão “em dobro” contida no art. 20, caput,
“c”, § 1º, da Lei Municipal de nº. 2.101/75, legislação vigente à época.
Na Sentença que está servindo de referência para a configuração da coisa (sic.),
aquela prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, f. 27/38, claramente se
extrai que o que foi nela discutido foi a possibilidade de declaração da
inconstitucionalidade ou ilegalidade do referido art. 20, caput, “c”, § 1º, da Lei
Municipal de nº. 2.101/75 e a garantia dada ao Autor do direito de pagar o ISS, à
base de alíquota fixa, por cada profissional habilitado, e não a alegação do Apelante

de que nela pretendia o seu enquadramento no regime fiscal previsto no art. 9º, § 3º,
do Decreto 406/68, que instituía as regras do ISS – Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza.
Está mais do que claro, como bem decidiu o Juízo ora recorrido, que não há o que
se falar em coisa julgada.

O conceito de contradição de que trata o art. 535, I, do CPC, não abarca
suposta incongruência entre as conclusões do Julgado com outro Acórdão proferido
anteriormente, senão, e tão somente, o conflito lógico entre seus fundamentos ou
entre estes e o dispositivo, pelo que não há de ser acolhida a alegação do
Embargante de que o Acórdão embargado foi contraditório com o Acórdão dos
Embargos anteriormente proferidos nestes autos., mesmo porque, como acima
demonstrado, sequer ocorreu tal contradição.
No que diz respeito à alegação do Embargante de que faz jus ao
enquadramento no regime tributário fiscal do DL n.º 406/68, porquanto não houve o
seu registro na Junta Comercial, tem-se que referida alegação não foi invocada na
Inicial, f. 03/09, tampouco no seu Apelo de f. 526/543.
Posto isso, considerando a inexistência de omissão ou contradição no
Acórdão embargado, conhecidos 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 06 de abril de 2015,
conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves
da Silva. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima
Campos de Carvalho.
Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

