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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Embargos de Declaração n° 0170909-

61.2012.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em 

que é embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é 

embargado 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U.", de 

conformidade com o voto do(a) Relator(a) , que integra 

este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores IVAN SARTORI (Presidente), GONZAGA 

FRANCESCHINI, ALVES BEVILACQUA, GUERRIERI REZENDE, 

WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, XAVIER DE AQUINO, 

CASTILHO BARBOSA, ANTÔNIO LUIZ PIRES NETO, ANTÔNIO 

CARLOS MALHEIROS, ANTÔNIO VILENILSON, FERREIRA 

RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, ARTUR MARQUES, CAUDURO 

PADIN, RENATO NALINI, ROBERTO MAC CRACKEN, KIOITSI 

CHICUTA, ENIO ZULIANI, LUÍS SOARES DE MELLO, GRAVA 

BRAZIL, ITAMAR GAINO, EVARISTO DOS SANTOS e RUY 

COPPOLA. 

São Paulo, 15 de maio de 2013. 

zsHEc 

PAULO D IMÃS MASCARETTI 
RELATOR 
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VOTO 16,781 

Comarca: São Paulo 

Embargos de Declaração n° 0170909-61.2012.8.26.0000/50000 

Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo. 

Embargada: Distribuidora Automotiva S/A. 

Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Incidente 

de inconstitucionalidade que é examinado pelo Órgão Especial de 

forma abstrata, sem proferir qualquer juízo de valor acerca dos 

fatos da causa - Declaração de inconstitucionalidade que vale 

apenas entre as partes e no processo em que proferida, servindo 

depois como precedente na análise de outros feitos que contemplem 

a mesma controvérsia — Eventual modulação dos efeitos da eficácia 

daquela decisão, entre os demandantes, que cabe tão somente ao 

órgão fracionário, na solução do caso concreto - Inexistência, 

destarte, de omissão a ser suprida ou obscuridade a ser dissipada — 

Embargos rejeitados. 

Trata-se de embargos de declaração 

opostos ao acórdão de fls. 859/884 que, por maioria de votos, julgou 

parcialmente procedente a arguição de inconstitucionalidade suscitada 

pela 13a Câmara de Direito Público desta Corte, no julgamento da 

Apelação Cível n° 0002567-59.2011.8.26.0053, de relatoria da 

Desembargadora Luciana Bresciani, para o fim de conferir interpretação 

conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 

6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo 
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que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não 

exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais. 

Manifesta agora a Fazenda do Estado de 

São Paulo embargos declaratórios, dando conta da existência de omissão 

no acórdão no que toca à extensão dos efeitos da decisão proferida. 

Postula, então: "a) seja ressalvado, em casos análogos, que o V. Acórdão 

proferido por este d. Órgão Especial não vincula os demais julgamentos 

proferidos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e 

b) modular os efeitos da eficácia da decisão deste Colegiado, de forma 

que seja aguardado o trânsito em julgado da decisão, após o julgamento 

dos recursos extravagantes". 

E o relatório. 

Os embargos devem ser conhecidos, mas 

não comportam provimento, visto que não delineada qualquer das 

hipóteses previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Inexiste omissão a ser suprida ou 

obscuridade e contradição a serem dissipadas. 

O acórdão embargado sintetizou seus 

fundamentos na seguinte ementa: 

"INODEOTE DE INCONSTTIUaONALIDADE 

- Arts. 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada 

pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de 

composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais 

(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de 

0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da 

Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC - Juros 
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moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são, 

desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de 

Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão 

previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa 

a competência concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 

Io a 4o do referido preceito constitucional que trazem a disciplina 

normativa de correlação entre normas gerais e suplementares, 

pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito 

Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito 

Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local, 

aquelas normas - STF que, nessa linha, em oportunidades 

anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros 

não podem fixar índices de correção monetária superiores aos 

fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n° 183.907-4/SP e 

ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito 

Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o 

cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no 

vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a 

lei não dispuser de modo diverso" - Lei voltada à 

regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos 

tributos federais que, destarte, também se insere no plano das 

normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no 

particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da 

taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos 

créditos tributários da União a partir da edição da Lei n° 

9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador 

estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que 
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o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens 

na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado 

financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro 

eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas 

funções - Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, 

contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar 

abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público 

em sede de tributação agir imoderadamente - Possibilidade, 

contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir 

interpretação conforme a Constituição, em consonância com o 

julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação 

paulista questionada que pode ser considerada compatível com a 

CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba 

a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela 

União para o mesmo fim - Tem lugar, portanto, a declaração de 

inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm 

sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las 

gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique 

adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência 

parcial da arguição". 

E estas conclusões não comportam 

qualquer esclarecimento, nem tampouco refletem as omissões alardeadas 

pela embargante; apenas se definiu, no âmbito da competência deste 

Colendo Órgão Especial e na forma do artigo 97 da Constituição 

Federal, acerca da inconstitucionalidade suscitada pelo órgão fracionário 

em relação aos preceitos legais questionados; aludida declaração é 
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necessária para o deslinde do caso concreto, mas não o objeto principal 

da ação, descabendo, portanto, estabelecer qualquer modulação de seus 

efeitos. 

Esse julgamento do Pleno, sobre a questão 

prejudicial, somente se aplica para as partes e no processo em que foi 

proferida, vinculando a Câmara que suscitou o incidente, a qual ficará 

obrigada a observá-lo na solução do recurso, podendo servir depois 

como precedente na análise de outros feitos que contemplem a mesma 

controvérsia. 

Bem de ver que a análise da 

inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo pelo Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça é realizada abstratamente, sem qualquer juízo de 

valor acerca de questões específicas do feito em que suscitado o 

incidente, devolvendo-se, posteriormente, os autos ao órgão fracionário 

para que prossiga no julgamento da causa, sobrestada até a manifestação 

do colegiado; assim, in casu, somente à Egrégia Décima Terceira 

Câmara de Direito Público desta Corte caberá, na solução do caso 

concreto, dizer a respeito da extensão da decisão a respeito da incidência 

dos juros entre as partes na demanda. 

Ademais, como é sabido, o acórdão do 

Plenário que resolve o incidente de inconstitucionalidade é irrecorrível, 

haja vista que ali nada se julga, apenas se afirma a constitucionalidade 

ou não da norma questionada; somente do acórdão do órgão fracionário 

do tribunal que resolver o caso concreto, aplicando a tese afirmada pelo 

Colegiado, é que poderá eventualmente caber recurso. 
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Ante o exposto, rejeita-se os embargos 

PAULO DIMAS MASCARETTI 
Relator 
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