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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5001730-94.2019.4.04.7000/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO
REQUERENTE: MARCELO SAMPAIO PISSETTI

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor MARCELO
SAMPAIO PISSETTI (Evento 99), por meio do qual alega a ocorrência de omissão
e obscuridade no acórdão que conheceu e negou provimento ao seu pedido de
uniformização nacional, a fim de fixar a tese do Tema 276 nos seguintes termos: “É
legítima a instituição e cobrança da "taxa" (sic) de despacho postal , na realidade,
um preço público, ainda que não ocorra tributação, quando da internalização do
bem no País, por se tratar de remuneração destinada a cobrir os custos
operacionais decorrentes do cumprimento, em nome do cliente, das obrigações
acessórias relacionadas ao desalfandegamento da encomenda postal remetida para
o Brasil, em razão de voluntária contratação da empresa pública, escolhida para
prestar tais serviços”.

Alega fundamentalmente que o acórdão embargado teria incidido em
omissões e contradições, ao não levar em conta as técnicas previstas na Lei
Complementar nº 95/1998, ao interpretar o art. 18 da Convenção Postal
Internacional.

Intimados, os Correios apresentaram contrarrazões (Evento 108).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

No caso dos autos, não logrou o embargante demonstrar a ocorrência
das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que as questões
jurídicas e fáticas suscitadas no pedido de uniformização nacional foram
devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente, pelo acórdão embargado,
inexistindo qualquer contradição, obscuridade ou omissão do julgado.
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Com efeito, o acórdão embargado enfrentou especificamente a questão
objeto do pedido de uniformização, qual seja, a legitimidade da cobrança da taxa de
despacho postal, nas hipóteses em que nenhum imposto de importação é devido
como decorrência da internalização de mercadoria proveniente do exterior.

Para definição dessa questão, dentre outros pontos enfrentados pelo
acórdão, estabeleceu-se a interpretação de dispositivos da Convenção Postal
Internacional, em especial de seu art. 18.

O que se extrai dos embargos de declaração é, fundamentalmente, que
o embargante não concorda com a interpretação conferida a esse dispositivo por esta
Turma Nacional de Uniformização, defendendo que outra seria a interpretação
cabível, mediante aplicação das técnicas previstas na Lei Complementar nº 95/1998,
as quais, como se sabe, orientam a elaboração de leis.

Ocorre que, se o autor não concorda com a interpretação conferida no
acórdão a dispositivos da Convenção, não são os embargos de declaração o meio
adequado para impugnar o entendimento firmado, uma vez que nele não se verifica
qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Deve ser acrescido que o autor, no pedido de uniformização, sequer
controverteu qualquer aspecto da Convenção Postal Internacional, de forma a
defender qualquer interpretação de seus dispositivos. Dessa forma, não pode a
Turma Nacional ter se omitido sobre aquilo que sequer fora abordado pelo
embargante em seu pedido de uniformização.

O que se verifica, portanto, é a manifestação de irresignação da parte
com relação ao teor do julgado, a qual deverá ser veiculada em recurso próprio, não
se revelando presente qualquer hipótese, relativamente a este ponto, ensejadora do
manejo do recurso de embargos de declaração.

Evidencia-se, portanto, que o embargante pretende a simples
modificação do julgado, sem que tenha ocorrido qualquer vício no julgamento. Essa
insurgência possui a via própria, uma vez que os embargos de declaração não se
prestam a este fim.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO e de a eles NEGAR PROVIMENTO. Sem condenação em
custas ou honorários sucumbenciais. Publique-se. Intime-se. 
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Documento eletrônico assinado por ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 900000205017v2
e do código CRC af3a6aab. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ODILON ROMANO NETO
Data e Hora: 16/9/2022, às 16:0:34 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5001730-94.2019.4.04.7000/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO
REQUERENTE: MARCELO SAMPAIO PISSETTI

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL – OMISSÃO E
OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS – ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE SE MANIFESTA EXPRESSAMENTE
SOBRE A QUESTÃO EM RELAÇÃO SE ALEGA HAVER
OMISSÃO OU OBSCURIDADE – TAXA DE DESPACHO
POSTAL – TEMA 276 DOS REPRESENTATIVOS DE
CONTROVÉRSIA - SIMPLES PRETENSÃO DE REEXAME
DA CAUSA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E DESPROVIDOS

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Juiz Relator.

Brasília, 15 de setembro de 2022.

 

Documento eletrônico assinado por ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 900000205018v3
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