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Acórdão
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EMBARGANTE : Via Dragados S.A. e outros
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EMBARGADOS : Estado da Paraíba, representado pelo seu Procurador Sérgio 

Roberto Félix Lima

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  –  DECISÃO
EMBARGADA  –  REJEIÇÃO  DOS  ACLARATÓRIOS  –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO  -  INCIDÊNCIA DE
ICMS SOBRE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL QUE
ADQUIREM  PRODUTOS  NA  QUALIDADE  DE
CONSUMIDORAS  FINAIS  -  INEXIGIBILIDADE  DO
TRIBUTO  RECONHECIDA  EM  AÇÃO  DECLARATÓRIA
AJUIZADA  PELO  SINDICATO  DA  CATEGORIA  DOS
AUTORES  - DECISÃO  TRANSITADA  EM  JULGADO  –
APONTADA  OMISSÃO  SOBRE  A PRESCRIÇÃO  DE
PRETENSÃO  MATERIAL  RECONHECIDA  EM  AÇÃO
COLETIVA  -   AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  DO  ART.
1.022 DO  CPC/2015 –  RECURSO  QUE  NÃO  SE
ENQUADRA  EM  SITUAÇÕES  EXCEPCIONAIS
AUTORIZADORAS  DA  CONCESSÃO  DE  EFEITOS
INFRINGENTES – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. 

-  Inocorrente  as hipóteses de  omissão,  contradição  e
obscuridade não há como prosperar o inconformismo cujo
real intento é a obtenção de efeitos infringentes, com nítido
rejulgamento da causa.

-  Os  Embargos  de  Declaração,  via  de  regra, prestam-se
para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,  aclarando
obscuridades que comprometam a adequada compreensão
do julgado,  desfazendo contradições entre as proposições
que se encontram dentro da decisão ou suprindo omissões
que, de fato, tornem incompleta a prestação jurisdicional. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  interpostos  por  Via
Dragados S.A. e outros  em face de  acórdão que  rejeitou os Embargos de
Declaração já interpostos pelos embargantes, mantendo a decisão colegiada
que julgou prejudicada a apelação adesiva interposta pelo Estado da Paraíba e
deu  parcial  provimento  à apelação  dos ora  recorrentes,  para  condenar  o
Estado da Paraíba  à restituição dos valores pagos a título de  ICMS sobre
mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais, na forma
de compensação tributária, correspondente aos últimos cinco anos da data do
ajuizamento da ação declaratória, acrescidos dos honorários advocatícios e
dos consectários legais cujo valor será calculado em liquidação de sentença
(fls. 2.733/2.737v). 

Nas razões recursais, os embargantes alegam ter havido omissão
no acórdão embargado em relação aos seguintes aspectos: a) a interrupção do
prazo  prescricional  da  pretensão  de  ajuizamento  de  ação  de  repetição  de
indébito  após  o  trânsito  em  julgado  de  ação  declaratória;  b)  qual  seria  o
regramento  próprio  de  interrupção  de  prazo  prescricional  na  hipótese  de
restituição  de  indébito  tributário;  c)  nos  casos  de  execução  individual  de
sentença coletiva, o prazo prescricional é contado do trânsito em julgado da
demanda plúrima; d) deveria constar no acórdão embargado o mês do trânsito
em julgado da ação coletiva. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos embargos
e,  por  conseguinte,  suprimento  de  todas  as  omissões  apontadas  com  a
atribuição de efeito modificativo nos termos da legislação processual em vigor
(fls. 2.740/2.747).

Regularmente intimado para contrarrazões (fl. 2.760), o Estado da
Paraíba quedou-se inerte (certidão -  fls. 2.761)

VOTO

Destaco que os  Embargos de  Declaração somente são cabíveis
quando o  Acórdão for  eivado de obscuridade,  contradição,  erro material ou
omissão, a teor do art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de  casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.
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E, conforme já decidido no acórdão de Embargos de Declaração
ora atacado,  o  art.  1.022 do CPC/2015 é expresso ao limitar  os embargos
declaratórios  para  os  casos  acima  delineados ou  em  razão  das  condutas
descritas no artigo 489, § 1º do CPC, com o objetivo de impedir que o recurso
seja utilizado como forma de reexaminar matéria já solucionada no julgado. 

Nas razões do recurso, afirma o embargante ter havido omissão
no acórdão embargado em relação  à interrupção do prazo prescricional  da
pretensão de ajuizamento de ação de repetição de indébito após o trânsito em
julgado de ação declaratória e,  por meio dos presentes aclaratórios, indaga
qual  seria  o  regramento  próprio  de  interrupção  de  prazo  prescricional  na
hipótese de restituição de indébito tributário, nos casos de execução individual
de  sentença  coletiva.  E,  por  fim,  requer  que  o  acórdão informe  o  mês  do
trânsito em julgado da ação coletiva para fins de acolhimento e atribuição de
efeito modificativo ao julgado.

A tese recursal não merece prosperar.

De  início,  registro  que  o  recurso  de  embargos  não  deve  ser
utilizado como meio de resposta a todas as indagações das partes, estando o
julgador  livre  para  adotar  o  posicionamento  de  acordo  com  o  seu
convencimento e em consonância com as provas existentes no processo.

No entanto,  infere-se que o embargante objetiva exclusivamente
trazer à rediscussão questões já analisadas no mérito do acórdão, finalidade a
qual não se presta a via recursal eleita, a não ser em situações excepcionais,
nas quais não se enquadra o presente feito. 

São ensinamentos do STJ: 

"É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando  ponto  sobre  o  qual  já  houve
pronunciamento,  com inversão,  em conseqüência,  do
resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do
CPC.  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e  assim
provido." 1  

"Doutrina  e  jurisprudência  têm  admitido  o  uso  de
embargos  declaratórios  com  efeito  infringente  do
julgado,  mas  apenas  em caráter  excepcional,  quando
manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal
outro recurso para a correção do erro cometido."2 

Não difere a posição do STF: 

1 RSTJ 30/412.
2 STJ-4ª Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 13.03.90, DJ 09.04.90, p. 2.745. 
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"Não se justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual  dessa  modalidade  de  recurso,  a  sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado em obter,  em correspondência,  a
desconstituição do ato decisório." 3

Do cotejo dos autos, observo que toda a matéria ventilada nos
presentes embargos já foi devidamente apreciada tanto no recurso apelatório
como no acórdão dos aclaratórios ora refutado,  sendo inviável a reapreciação
pela via estreita deste tipo de irresignação.

No caso em tela, não vislumbro  qualquer  hipótese que permita
agasalhar  o  inconformismo dos embargantes,  porque  a  omissão  acerca  do
prazo prescricional  da  pretensão  individual  de  direito  reconhecido  em ação
coletiva,  não ostenta nenhum vício dessa natureza.

Sobre  os  aspectos  suscitados,  destaco  trecho  do  acórdão
recorrido:

[...]Aduzem,  outrossim,  ter  havido omissão  no  tocante  ao
fato de que a existência de ação declaratória interromperia o
prazo  prescricional,  de  modo  a  alcançar  todo  o  período
reclamado nas planilhas das autoras.

Com  efeito,  considera-se  omissa  a  decisão  que  não  se
manifestar  sobre  os  pontos  controvertidos  ventilados  no
recurso apelatório.

Diversamente do alegado pelos embargantes, o teor do voto
abordou todas as questões de fato e de direito discutidos no
processo, eis o trecho da decisão embargada:

[...]Por  fim,  observo  que  a  condenação  do  Estado  à
devolução das parcelas de ICMS pagas indevidamente deve
observar a prescrição quinquenal, devendo ser contada, no
caso de tributo sujeito à homologação, como é o caso do
ICMS, da data da extinção do crédito tributário, ou seja, do
pagamento antecipado do tributo, segundo o disposto nos
art. 165, inciso I, art. 168, inciso I, ambos do CTN c/c art. 3º
da LC 118/2005, que rezam:

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou,
ressaltando a aplicação da alteração procedida pelo art. 3º
da  Lei  Complementar  nº  118/2005  após  o  decurso  da
vacatio  legis  de 120 dias,  ou seja,  às ações ajuizadas a
partir de 9 de junho de 2005. A propósito:

“DIREITO  TRIBUTÁRIO  -  LEI  INTERPRETATIVA  -
APLICAÇÃO  RETROATIVA DA LEI  COMPLEMENTAR  Nº

3RTJ 154/223 e 155/964. 
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118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA
JURÍDICA  -  NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DA
VACACIO  LEGIS  -  APLICAÇÃO  DO  PRAZO  REDUZIDO
PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS
AOS  PROCESSOS  AJUIZADOS  A  PARTIR  DE  9  DE
JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava
consolidada  a  orientação  da  Primeira  Seção  do  STJ  no
sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo
em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156,
VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado  interpretativa,  implicou  inovação  normativa,
tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador
para  5  anos  contados  do  pagamento  indevido.  Lei
supostamente  interpretativa  que,  em  verdade,  inova  no
mundo  jurídico  deve  ser  considerada  como  lei  nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes,  porquanto  a  lei  expressamente  interpretativa
também  se  submete,  como  qualquer  outra,  ao  controle
judicial  quanto  à  sua  natureza,  validade  e  aplicação.  A
aplicação  retroativa  de  novo  e  reduzido  prazo  para  a
repetição ou compensação de indébito tributário estipulado
por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como
a  aplicação  imediata  às  pretensões  pendentes  de
ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de
nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio
da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da
confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se
as aplicações inconstitucionais e resguardando-se,  no
mais,  a  eficácia  da  norma,  permite-se  a  aplicação  do
prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a
vacatio legis,  conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O
prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes
não  apenas  que  tomassem  ciência  do  novo  prazo,  mas
também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos
seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a
aplicação  do  novo  prazo  na  maior  extensão  possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se
trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em
contrário.  Reconhecida  a  inconstitucionalidade  art.  4º,
segunda  parte,  da  LC  118/05,  considerando-se  válida  a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou
seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B,
§  3º,  do  CPC  aos  recursos  sobrestados.  Recurso
extraordinário desprovido.4 

4 STF, RE 566621/RS, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2011
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Em que pesem as alegações dos embargantes no sentido
de que, a propositura de ação declaratória de nulidade  de
indébito  tributário  ajuizada pelo Sindicato das empresas da
construção  civil,  interromperia  o  curso  do  prazo
prescricional  para  a  restituição  do  indébito  tributário;  a
pretensão recursal não prospera.

Registro, ainda, que o julgado do STJ mencionado pelos
embargantes no sentido de que o ajuizamento de ação
declaratória  interromperia  o  prazo  prescricional  em
nada se refere às hipóteses de restituição de indébito
tributários, os quais possuem regramento próprio.

Assim,  diante  das  explicações  supra,  verifico  que  o  acórdão
impugnado não possui nenhum vício a ser sanado por meio dos embargos de
declaração, uma vez que houve adequada  manifestação acerca de todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia,  apresentando,  ao meu
sentir, a correta solução ao caso.

Por outro lado, mesmo que o propósito seja o de prequestionar a
matéria, para viabilizar a interposição de recurso para as instâncias superiores,
mister apontar, precisamente, a ocorrência de alguma das máculas descritas
no artigo 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição dos embargos.

Por  tais  considerações,  REJEITO  OS  ACLARATÓRIOS
interpostos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
maio de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura
     RELATOR

G/01 
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