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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 96.01.29567-4/DF 

V O T O 

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR AMORIM – (Relator): 

O acórdão embargado está assim ementado: 

 

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO 

RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343 DO STF. 
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-
PRÊMIO. DECRETO-LEI Nº 491/1969. APROVEITAMENTO. 

EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL (DECRETO-LEI Nº 1.658/1979, 
ART. 1º). 

1. Afasta-se a incidência do enunciado da Súmula 343/STF tendo 
em vista que a matéria sob comento tem índole constitucional. 

2. Declarados inconstitucionais o art. 1º do Decreto-Lei 1.724 e o 

inciso I do artigo 3º do Decreto 1.894, que concediam ao Ministro 
da Fazenda autorização para modificar as alíquotas do IPI e, 

inclusive, extingui-lo, restou incólume, sem qualquer alteração, a 
data de extinção do estímulo (crédito-prêmio IPI) em 30 
de junho de 1983, prevista no artigo 1º do Decreto-Lei 

1.658/79 e ratificada no artigo 3º do Decreto-Lei 1.722/79. 

3. O Decreto-Lei 1.894/81, publicado a 16/12/1981, limitou-se a 

estender o crédito-prêmio a outras categorias de empresas, 
enquanto vigente o benefício fiscal, ou seja, até 30 de junho de 
1983. 

4. Ação rescisória admitida. Pedido rescisório procedente. 
Apelação improvida. 

 

Razão não assiste à embargante. 

Buscou a parte ré, com o ajuizamento da Ação Ordinária n. 92.12207-8 

(que deu origem ao presente feito), a declaração de existência de relação jurídica que 
lhe assegurasse o direito ao crédito-prêmio IPI referente às exportações efetuadas 

durante a vigência de seu “Programa Especial de Exportação” (fls. 46/81), cujo pedido 
foi julgado improcedente (fls. 86/89). 

Este Tribunal, por sua vez, deu provimento à apelação da autora para 
determinar que a União procedesse ao pagamento das diferenças de crédito-prêmio, 
no período de 31/12/89 a 31/12/1992. 

Pretendendo rescindir o julgado acima, a Fazenda Nacional ajuizou a 
presente ação rescisória, que foi admitida e o pedido rescisório julgado procedente (fl. 

309). 

Irresignada, a parte ré opôs os presentes embargos de declaração. 

O regime de incentivo à exportação previsto no Decreto-lei n. 491/69, que 

assegurou às empresas fabricantes e exportadoras de produtos manufaturados 
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créditos tributários sobre vendas para o exterior, e no Decreto n. 1.219/72, que 
concedeu isenção dos impostos sobre importação, sobre produtos industrializados e 

sobre a importação às empresas que tiverem “Programa Especial de 
Exportação/BEFIEX”, são regimes de incentivos diferentes. 

Com fundamento no Decreto n. 1.219/72, a parte ré firmou com a Fazenda 

Nacional o Termo de Aprovação de Programa Especial de Exportação n. 13/80, o qual 
foi convalidado inúmeras vezes e que previa a manutenção e utilização do incentivo a 

que se refere o art. 1º do Decreto-lei n. 491/69 até 31/12/92, data em que expiraria 
o referido Programa Especial. 

Após a celebração do aludido convênio, o Ministro da Indústria e Comércio, 

pela Portaria Ministerial n. 292/81, assegurou à parte ré o incentivo a que se refere o 
Decreto-lei n. 491/69, no período máximo de 28/06/82 a 31/12/89, alterando a forma 

de utilização do benefício fiscal em questão. 

De tudo que foi exposto, não há que se falar em pagamento de diferenças 
do crédito-prêmio IPI, no período de 31/12/89 até 31/12/92. 

Primeiramente porque a Portaria n. 292/81 assegurou à parte ré o 
incentivo previsto no Decreto-lei n. 491/69 tão-somente até 31/12/89. 

E, segundo, o incentivo fiscal previsto no Decreto-lei n. 491/69, conforme 
voto por mim proferido às fls. 286/290 e ratificado por esta 4ª Seção (acórdão de fl. 
309), foi extinto em 30/06/83 e não há que se falar que um simples convênio tenha o 

condão de invalidar uma norma que revogou o benefício fiscal objeto do convênio que 
foi firmado entre o Fisco e o Particular, conforme bem afirmado pelo ilustre 

Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias em seu voto vogal de fl. 304.  

Ademais disso, embora a jurisprudência venha admitindo a oposição de 
embargos declaratórios com a finalidade de prequestionar matéria de direito, a fim de 

viabilizar a interposição dos recursos excepcionais, é mister que a parte demonstre 
inequivocamente a existência na decisão embargada de um dos vícios de que cuida a 

legislação de regência – art. 535, incisos I e II, do CPC: obscuridade, contradição 
ou omissão. 

É importante esclarecer que o Juiz, para fundamentar o decisum, utiliza a 

argumentação que entende ser cabível à solução da hipótese deduzida em juízo, não 
estando obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações da parte ou 

embasamentos legais por ela suscitados (nesse sentido: STJ, EDAGA 459208/RS, Min. 
Hamilton Carvalhido, DJ de 16/02/2004, p. 00357). Com efeito, fundamentado o 

decisum com a argumentação que entenda cabível à solução da lide, dá-se a 
consumação do ofício jurisdicional. 

Sendo assim, se a parte está inconformada com a tese esposada pelo 

órgão julgador, deve recorrer à via própria para a revisão do decisum, dado que os 
embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

É o voto. 

 


