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EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM  APELAÇÃO
CÍVEL.   OMISSÃO  EXISTENTE.
FUNDAMENTAÇÃO  NÃO  APRECIADO  NO
ACÓRDÃO  EMBARGADO.  ISENÇÃO  CRIADA
PELO  JUDICIÁRIO.  INOCORRÊNCIA.  HIPÓTESE
PREVISTA  EM  LEI.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  ACOLHIDOS  COM  EFEITO
INTEGRATIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Reanalisando  os  autos  e  verificando  o  Acórdão
Embargado,  vislumbro  que,  de  fato,   a
impossibilidade  de  isenção  de  tributo,  incidência
previdenciária, nos termos dos artigos 111, inc. II e
art.  176  do  Código  Tributário  Nacional,  não  foi
apreciada.

-  Não  merece  prosperar  a  alegação  do
Promovido/Embargante  de  que não  seria  possível
estabelecer-se isenção fiscal via Decisão judicial, em
desobediência à exigência de lei para tanto. A tese
não se sustenta, na medida em que, decidido pela
aplicabilidade  da  Lei  nº  10.887/2004,  a  isenção
previdenciária não estaria sendo criada pelo Poder
Judiciário,  mas  pela  referida  legislação,  que
expressamente prevê as hipóteses em que ocorre o
benefício,  o  que  afasta  qualquer  alegação  neste
sentido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  ACOLHER os  Embargos  de  Declaração,  com
efeito integrativo, e DESPROVER o Recurso, nos termos do voto do Relator e
da certidão de julgamento de fl. 140.

 
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo Estado da

Paraíba, alegando a existência de omissão no Acórdão Embargado, por não ter

sido apreciada a fundamentação que tratava da impossibilidade de isenção de

tributo, incidência previdenciária, nos termos dos artigos 111, inc. II e art. 176

do Código Tributário Nacional, além do art. 151, III, da Constituição Federal.

 É o relatório.

VOTO

O art. 1.022 e seus incisos, do novo Código de Processo Civil,

claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos Embargos de

Declaração,  tratando-se  de  recurso  de  fundamentação  vinculada,  restrito  a

situações em que patente a existência de: obscuridade; contradição; omissão

no julgado, incluindo-se, nesta última, as condutas descritas no art. 489, § 1.º,

que configurariam a carência de fundamentação válida, e,  por derradeiro,  o

erro material. 

Reanalisando os  autos  e  verificando o  Acórdão  Embargado,

vislumbro  que,  de  fato,  a  impossibilidade  de  isenção  de  tributo,  incidência

previdenciária, nos termos dos artigos 111, inc. II e art. 176 do Código Tributário

Nacional, não foi apreciada.

Todavia, passando a apreciar o tema, não merece prosperar a

alegação do Promovido/Embargante de que não seria possível estabelecer-se

isenção fiscal via Decisão judicial, em desobediência à exigência de lei para

tanto. A tese não se sustenta, na medida em que, decidido pela aplicabilidade

da  Lei  nº  10.887/2004,  a  isenção  não  estaria  sendo  criada  pelo  Poder
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Judiciário, mas pela referida legislação, que expressamente prevê as hipóteses

em que ocorre o benefício, o que afasta qualquer alegação neste sentido. 

Por todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, no

efeito meramente integrativo, porém DESPROVEJO o Recurso.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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